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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 50 000 personer i Sverige av cancer. Att vårda 

människor som drabbats av en obotlig cancersjukdom innebär att vårda lindrande. 

Palliativ vård innebär medicinsk behandling och omvårdnad som är inriktad på 

symtomlindring och välbefinnande för patienten och dess närstående. Syfte: Syftet var 

att belysa vad som kan främja välbefinnande hos en patient med cancersjukdom i ett 

palliativt skede, ur ett patientperspektiv. Metod: En litteraturstudie som inkluderade 18 

artiklar, varav 15 kvalitativa (därav en fallstudie), samt tre kvantitativa artiklar. 

Resultat: Delaktighet i beslut och omvårdnad var av betydelse, samt vikten av att ha sin 

religiösa tro som hjälpte till att upprätthålla ett hopp i livet. För att uppnå ett 

välbefinnande var goda relationer mellan personal och patient betydelsefulla. Även att 

patienten kände sig sedd och att personalen var engagerad i patienten kunde påverka 

välbefinnandet. Då det inte fanns så mycket tid kvar i livet var det av betydelse att 

kunna få bo på den plats patienten själv önskade och att samtidigt känna sig fri från 

fysisk och psykisk smärta. Resultatdiskussion: Betydelsen av delaktighet och 

kommunikation var olika för olika patienter. Genom att respektera patientens önskan 

om delaktighet kunde patienten uppleva autonomi. Fanns en kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient kunde omvårdnadsbehov lättare identifieras. Slutsats: Delar 

av resultatet som framkommit är faktorer som kunde åtgärdas i vardagen med relativt 

små medel, men som kunde bli betydelsefullt för patienten. Resultatet kan finnas i 

åtanke när vårdpersonal behandlar patienter med olika sorters diagnoser. 
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Abstract 

Background: Every year approximately 50 000 people in Sweden suffers by a cancer 

diagnosis. Caring for people suffering from incurable cancer means palliative care. 

Palliative care is a medical treatment and nursing focusing on relieve of symptoms, as 

well as the well-being of patients and relatives. Purpose: The purpose of this study was 

to illustrate factors that can promote the well-being of a patient living with cancer, in a 

palliative phase. The perspective in this study is from a patient’s point of view. 

Methods: A literature review that containing 18 articles. 14 were qualitative, one was a 

case study and three were quantitative articles. Results: Involvement in decisions and 

care was of importance, as well as having their religious beliefs that helped them to 

maintain hope in life. To achieve well-being, good relationships between staff and 

patient were important. Because it was little time left in life, it was important to be able 

to live in a place that the patient felt comfortable, as well as feeling free from physical 

and mental pain. Discussion: The significance of participation and communication were 

different for all patients. By respecting a patient's desire for participation, the experience 

of autonomy could be fulfilled. The communication between nurse and patient was of 

importance to identify care needs. Conclusion: Part of the result showed that things 

could be addressed in daily life with relatively small funds, but were of big importance 

for the patient. The result can be a reminder when health professional treats patients 

with different types of diagnosis. 
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BAKGRUND 
 

År 2007 drabbades mer än 50 000 personer av diagnosen cancer i Sverige och var tredje 

person kommer uppskattningsvis någon gång under sin livstid att drabbas av cancer 

(Socialstyrelsen, 2009). Vad som gör att någon drabbas av cancer kan bero på faktorer som 

t.ex. miljöfaktorer, ärftlighet och radioaktiv strålning. Fast att personen har utsatts för 

radioaktiv strålning eller har en ökad ärftlighet för cancer så behöver det inte innebära att 

personen drabbas. Det kan vara slumpen som gör att cellen inte kan kopiera sig rätt och att det 

därmed uppstår ett fel vid celldelningen som kan leda till cancer (Holmér, 2011). 

 

Behov av omvårdnad uppstår när sjukdom eller andra händelser leder till en situation där 

patientens egna resurser inte räcker till för att tillgodose sina behov och hantera sina 

upplevelser (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007). Kim (2000) har beskrivit olika 

omvårdnadsdomäner, varav den ena är patientdomänen. Denna domän innebär att 

sjuksköterskan har patienten som utgångspunkt i sitt arbete. Hänsyn ska tas till patientens 

individuella behov där förståelse, förklaring och framförhållning är viktiga hörnpelare för en 

individanpassad vård (a.a). Beroende på vad patienten har för värderingar och tidigare 

livserfarenheter kan de egna känslorna och värderingarna påverkas hos den enskilda patienten 

(Ternstedt & Norberg, 2009). Vården ska byggas på respekt för varje individs lika värde och 

integritet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763).  

 

Första mötet mellan patient och sjuksköterska är av betydelse för den vidare 

kommunikationen genom strävan efter att bygga upp en ömsesidig relation där personal och 

patient ser varandra som enskilda individer (Kim, 2000). ”Målet med omvårdanden ska vara 

högsta möjliga välbefinnande…”(Österlind, 2001, s. 95). Med det avses att vårdpersonalen 

ska ge möjlighet för patienten att uppleva välbefinnande genom de åtgärder som görs i 

omvårdnaden (Österlind, 2001). 

 

Välbefinnande och livskvalité brukar användas som synonymer i litteraturen. Båda begreppen 

inkluderar fysisk, psykisk, social och andlig betydelse, då dessa orden kan härledas till dessa 

begrepp (Haas, 1999). Behoven av uppfyllt välbefinnande kan skilja sig från person till 

person. Det innebär att det är en subjektiv upplevelse som gör varje enskild person 
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tillfredställd (Torunn Bjørk & Breievne, 2007). Innebörden av välbefinnande kan vara 

känslan av att må väl genom exempelvis belåtenhet, glädje, tillfredsställelse och lycka 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2010) Psykiskt välbefinnande kan kopplas samman 

med personens inre upplevelser, dvs. livskvalité som är en del i en persons innersta 

uppfattning (Naess, Mastekaasa, Moum, & Sorenssen, 2001). För att ge möjlighet till 

välbefinnande innebär det att patienten ska må väl i den vårdsituation patienten är i. Något 

som har betydelse för en person behöver inte ha betydelse för någon annan (Torunn Bjørk & 

Breievne, 2007; Breitbart et al., 2010). Personen behöver inte vara fysiskt frisk för att känna 

välbefinnande. En person som har en obotlig cancersjukdom som accepterat sin vårdsituation 

kan fortfarande känna välbefinnande i livet (Eriksson, 1988). När människan känner sig hotad 

av sjukdom kan livskvalitén i en människas liv bli betydelsefullt. Hotet medvetandegör livets 

värde och vad som kan förloras. Då någon drabbas av sjukdom uppkommer många frågor om 

hur livet har varit och kommer att bli (Rustøen, 1992).  Livskvalitet kan vara att få röka ett 

antal cigaretter varje dag och det är bara personen själv som kan avgöra om detta är bra eller 

dåligt för uppfylld livskvalitet (Birkler, 2007; Eriksson, 1989). 

 

Att vårda människor som drabbats av en obotlig cancersjukdom innebär att vårda lindrande, 

dvs. minska lidande både vid toppar och dalar i behandlingen. Palliativ vård innebär att 

medicinsk behandling och omvårdnad är inriktad på symtomlindring och livskvalité för 

patienten och dess närstående (Birgergård & Glimelius, 1998). Palliativ vård bedrivs när 

ingen behandlingsmöjlighet av sjukdomen finns (Birgergård & Glimelius, 1998). Filosofin i 

den palliativa vården inriktas på att ha ett holistiskt synsätt för att främja behoven av ökad 

välbefinnande och minskat lidande hos patienten (Mak & Elwyn, 2003) Palliativ vård 

utvecklades i början av 1900-talet då det startades ett hospice i East End i London för 

tuberkulossjuka sjömän. Här utvecklades idén om att alla cancersjuka också borde vårdas på 

ett lindrande sätt (Fridegren, 2009). Palliativ vård är ett förhållningssätt som kan förbättra den 

enskildes och familjens upplevelse av nuet genom att förebygga och lindra lidande vid en 

obotlig sjukdom. Målet med den palliativa vården är att tidigt upptäcka fysiska, psykiska och 

andliga behov. Detta för att försöka uppfylla patientens behov så att denne känner bästa 

möjliga välbefinnande (WHO, 2012). I den palliativa vården är det viktigt att det som 

personalen gör, görs med engagemang, omtanke och fantasi (Birgegård & Glimelius, 1998).  
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”En varm blick, en hälsning, en kram, en handtryckning som gör att jag känner mig värdesatt 

och välkommen kan färga en hel dag för mig och göra att det blir en bra dag…” (Jahren 

Kristoffersen et al., 2007, s.19). 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa vad som kan främja välbefinnande hos en patient med cancersjukdom i 

ett palliativt skede, ur ett patientperspektiv. 

 

METOD 
 

Arbetet har följt modellen för litteraturbaserade arbeten. Detta innebar att skapa en överblick 

över publicerad forskning som fanns inom ett speciellt område (Friberg, 2006), och därmed 

kunna fördjupa och beskriva kunskapsläget inom det bestämda området (Forsberg & 

Wengström, 2003). En litteraturöversikt kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa 

studier (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

       

Urval 

För att materialet skulle vara relevant för syftet blev definitionerna cancer, palliativ vård, 

välbefinnande och livskvalité byggstenarna i denna studies litteratursökning. Välbefinnande 

och livskvalité kom i denna litteraturstudie att användas med samma innebörd.  

 

Det eftersträvades att artiklarna höll en vetenskaplig nivå, dvs. att de skulle vara ”peer 

reviewed” (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska mellan åren 

2000 – 2012. Övriga urvalskriterier var ”Human” och ”Abstract”. Genom att använda sig av 

begränsningen ”Abstract” letade databaserna upp alla artiklar där sökorden fanns med i 

abstraktet i artikeln, vilket blev en hjälp i urvalet (Östlundh, 2006). 

 

Inklusionskriterier som användes var artiklar som utgick ifrån patientperspektivet, där fokus 

låg på patienter med en cancersjukdom som befann sig i ett palliativt skede. Detta eftersom att 

patienternas egna upplevelser av vad som främjade deras välbefinnande var i fokus. De 
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artiklar som exkluderades var de som utgick ifrån sjuksköterske- eller anhörigperspektivet. 

Även de artiklarna som handlade om patienter med en cancersjukdom som inte var i ett 

palliativt skede exkluderades. Dessa exklusionskriterier valdes eftersom de inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte.  

 

Undersökningens genomförande 

Det finns flera olika typer av databaser, där flertalet av dessa är indelade efter ämnesområde 

(Östlund, 2006). Databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl och 

Pubmed är inriktade på omvårdnad och vårdvetenskap medan PsycINFO är inriktad på 

psykologi och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). Sökorden som användes var 

quality of life, well-being, psychological well-being, cancer, neoplasms, palliative care, 

palliative end-of-life care, empowerment, opinion, patient interaction, patient, patient 

perspectives, nursing. För att få fram artiklar med ordens olika böjningsformer användes 

därför trunkering (*) vid sökningarna. Den booleska operatorn AND var också använd mellan 

de olika sökorden för att förklara sambanden mellan dessa (Östlundh, 2006). När artiklar var 

funna genom databassökningar lästes artiklarnas abstract igenom, vilket blev den första 

granskningen. Om abstractet stämde överens med syftet lästes hela artikeln igenom.  

 

De artiklar som exkluderades var artiklar som inte stämde överens med studiens syfte. Totalt 

inkluderades 18 artiklar, varav 15 kvalitativa (därav en fallstudie), samt tre kvantitativa 

artiklar. Dessa utvalda artiklar (Bilaga 1), uppfyllde studiens syfte samt uppfyllde 

kvalitetsgranskningen enligt Röda korsets granskningsmall (Bilaga 3). Denna mall valdes då 

författarna tidigare har använt denna mall för granskning av artiklar. Mallen ansågs vara 

heltäckande med utförliga frågor, vilket var bra för att kunna bedöma artiklarnas kvalité. För 

att göra en kvalitetsbedömning valde författarna ut 32 punkter från granskningsmallen, där de 

utvalda punkterna markerades med fetstil (bilaga 3). För att få en så hög kvalité som möjligt 

ansåg författarna att det var viktigt att så många av de utvalda punkterna som möjligt blev 

uppfyllda. Varje uppfylld punkt gav ett poäng. Hade artikeln 0 – 22 poäng ansågs den ha låg 

kvalité. 22 – 27 poäng resulterade i medel kvalité och slutligen 27 – 32 poäng resulterade i 

hög kvalité. De artiklarna med låg kvalité exkluderades då de inte höll en tillräcklig standard 

för att kunna vara med i resultatet. Artiklarna sammanställdes i en artikelöversikt (Bilaga 2).  
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Etiska överväganden 

Forskningen skulle bygga på respekt för människovärdet och den enskilde individen, samt att 

det skulle vara frivilligt att delta i studierna och att patienten när som helst skulle kunna 

avbryta sitt deltagande (SFS 2003:460). Etiskt resonemang är en viktig del i vetenskaplig 

forskning, där hänsyn skall tas för att skydda informanterna i studierna i första hand (Forsberg 

& Wengström, 2003) Därför var artiklar som innehöll etiska överväganden och som var ”peer 

reviewed” av prioritet för det funna resultatets trovärdighet.  

 

Analys 

Samtliga artiklar lästes igenom av båda författarna enskilt och tillsammans för att undvika 

feltolkningar. Artiklarna som blev utvalda lästes igenom ett antal gånger där målet var att få 

en inblick om vad artiklarna handlade om och för att få en uppfattning om studiens resultat. 

Ur de 18 artiklarnas resultat togs meningsbärande enheter ut som svarade på denna studies 

syfte. Dessa skrevs på enskilda papper för att lättare skapa kategorier till resultatet och för att 

hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat (Friberg, 2006). De utvalda meningsbärande 

enheterna bildade sex kategorier som sammanställdes och namngavs beroende på dess 

innehåll. 

 

 

RESULTAT 
Resultatet har sammanställts i sex olika kategorier där alla kategorier kan ses som en 

helhet. Syftet var att belysa vad som skulle kunna främja välbefinnandet hos en patient 

som hade en cancersjukdom och samtidigt var i ett palliativt skede. Resultatet 

inkluderar 18 artiklar och 1896 deltagare. Resultatet delas upp i kategorierna: 

Emotionellt hopp i nuet, Patient- personalrelationer, Familj och relationer, Att känna sig 

som hemma, Smärta och smärtlindring och Delaktighet. 
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Figur.1. Kategorierna bildar en helhet med fokus på hur dessa påverkar patienters 

välbefinnande vid en cancersjukdom, i ett palliativt skede. 

 

 

Emotionellt hopp i nuet 

Totalt inkluderas nio artiklar, där 1732 patienter ingår. Här synliggörs patienternas upplevelse 

av emotionellt hopp och tro samt hur detta kan främja patientens välbefinnande. 

 

Oro och ångest var känslor som kunde påverka välbefinnandet hos patienter med en 

cancersjukdom i ett palliativ skede (Richardson, 2002). Hade patienten en religiös tro 

medförde detta att patienten la mer tid till att fundera, vilket kunde hjälp till att upprätthålla 

ett hopp i livet. Därmed kunde patientens oro och ångest lindras genom sin religiösa tro, 

vilket kunde medföra ett främjat välbefinnande för patienten. Bibehöll patienten ett hopp 

under vårdtiden kunde det göra att han/hon blev lugnare och mera tillfreds och att patienten 

fick mer tid att reflektera över existentiella frågor (Kernohan, Waldron, McAfee, Cochrane & 

Hasson, 2007; Na Mo et al., 2011; Yanagishi et al., 2012; Melin-Johansson, Ödling, 

Axelsson. & Danielsson, 2007). De patienter som hade en relation till gud trodde att denna tro 

Emotionellt hopp i nuet 

 
Artiklar: nio 

                Deltagare: 1732  

Delaktighet 

 
 Artiklar: nio & en fallstudie 

  Deltagare: 1382  

Smärta och 

smärtlindring 

 
Artiklar: sju 

            Deltagare: 976  

Att känna sig som 

hemma 
 

Artiklar: sex 

              Deltagare: 972  

Familj och relationer 

 
Artiklar: åtta 

               Deltagare: 1556  

Patient-

personalrelationer 

 
Artiklar: 11 

               Deltagare: 1381 

Vad som kan främja 

välbefinnande 
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skulle hjälpa dem att kämpa mot sin cancersjukdom, samt att den andliga tron också hjälpte 

dem att acceptera den aktuella situationen (Thompson et al., 2009; Mishra et al., 2010). En 

stark önskan var att få sina andliga behov tillfredsställda genom ett emotionellt 

omhändertagande. En prästs besök kunde stödja patienten med att finna hopp och skapa en 

närvaro som gjorde att prästens besök blev meningsfullt och att det därmed kunde bidra 

positivt till patientens välbefinnande (Yanagishi et al., 2012; Kernohan et al., 2007). Då 

religionen var viktig för många patienter bidrog den också till en uppfyllelse av livets 

färdigställande och att patienten kände en frihet från emotionell smärta (Yanagishi et al., 

2012; Balboni et al., 2007). Något som också kunde bidra till ett ökat hopp och en ökad 

livskvalité var förlåtelseterapi. Under terapin fick patienten tala om känslor och problem som 

tyngt patienten under längre eller kortare tid. Om problemen löstes kunde detta medföra ett 

främja välbefinnande för patienten (Hansen, Enright, Baskin & Klatt, 2009).  

 

Personal - patient relationer 

Totalt inkluderas 11 artiklar där 1381 patienter deltog. Här fokuseras det på betydelsen av 

goda personal- och patientrelationer för att uppnå ett främjat välbefinnande. 

 

För att främja patientens välbefinnande var goda relationer mellan patient och personal 

betydelsefulla (Yanagishi et al., 2012). Att det fanns en personlig relation mellan 

sjuksköterska och patient gjorde att patienten fick känslan av att fortfarande vara en vuxen 

person. Detta genom att bli ärligt bemött och respekterad (a.a). Denna personliga relation 

mellan sjuksköterska och patient kunde resultera i en positiv påverkan på välbefinnandet hos 

patienten (Rickardson, 2002; Kvåle & Bondevik, 2008 ). I denna livssituation var det 

betydelsefullt att ha någon som var villig att lyssna och där kunde sjuksköterskan fylla en 

viktig funktion som en lyssnare (Kvåle & Bondevik, 2008; Johnston & Smith, 2005). Kom 

sjuksköteskorna ihåg vad som sas, visade intresse och ville hjälpa, kunde även det öka 

patientens välbefinnande. Patienten kände en trygghet i att kunna prata om sina behov, 

samtidigt som deras värdighet upprätthölls (Aspinal, Hughes, Dunckley & Addington – Hall, 

2005; Kvåle & Bondevik, 2008; Johnston & Smith, 2005). Det ansågs betydelsefullt när 

personalen hade en vilja om att lära känna patienten. (Johnston et al., 2005). ” It´s very 

important to know that someone that´s in there is interested in me…” (Reeve, Lioyd-

Williams, Payne & Dowrick, 2009, s.362). Om patienterna kunde tala med sjuksköterskorna 
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om annat än sjukdomen, gav det en känsla av att bli respekterad som människa och inte enbart 

som patient (Kvåle & Bondevik, 2008; Yanagishi et al., 2012, Kernohan et al., 2007; Aspinal 

et al., 2005; Rickardson, 2002 ). Det var betydelsefullt att personalen komihåg patientens 

namn.”…,no matter who I got hold of, knew who I was when I called. That felt real good.” 

(Werkander et al., 2004, s.31). Patienterna fick en känsla av att må bättre på grund av 

sjuksköterskans omsorg. Omsorgen gjorde att patienterna kände sig viktiga och värdefulla för 

sjuksköterskan och att de därmed upplevde ett välbefinnande (Rickardson, 2002; Kvåle & 

Bondevik, 2008). ”…You feel lika a VIP actually... And you were just so special to them. 

You felt you were the only one there that had cancer.” (Reeve et al., 2009, s. 362).  

 

Personalens stöd var viktigt för patienten för att kunna acceptera sin sjukdom. Men även för 

att lyssna och stötta när det var svårt för patienten att tala med familjen om sin sjukdom 

(Melin-Johansson et al., 2007; Thompson et al., 2009). Känslan av att som patient veta att 

personalen gjorde vad de kunde göra samt att de var tillgängliga och återkomliga, kunde 

skapa en känsla av välbefinnande (Werkander et al., 2004; Rickardson, 2002). De patienter 

som tog hjälp av det palliativa teamet i hemmet upplevde att dessa var tillgängliga och 

patienten upplevde en ärlig och rak kommunikation med personalen. Patienterna kände att 

omvårdnadsbehoven blev uppfyllda utan dröjsmål av palliativa teamet och att patienterna 

uppskattade personalen (Melin-Johansson et al., 2007). Det var betydelsefullt att läkaren 

också tog sig tid att samtala och att den övriga personalen var villig att ta reda på svar om 

sjukdom och behandling om de inte visste svaret (Werkander et al., 2004). Välbefinnandet 

främjades om personal och patient tillbringade mer tid tillsammans (Johnston et al., 2005). 

Fanns det möjlighet att komma ut i naturen - ta en promenad eller röka en cigarett 

tillsammans med personalen, bidrog det till ökat välbefinnande och att samtalen upplevdes 

stöttande (Johnston et al., 2005; Thompson et al., 2009; Aspinal et al., 2005; Luijkx & Schols, 

2011).  

 

Familj och relationer 

Totalt inkluderades åtta artiklar, där 1556 patienter deltog. Här synliggörs familjens stöd och 

betydelse för att främja välbefinnandet hos patienterna. 
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Patienten ville kunna njuta av ett socialt liv av att träffa människor, trots sin 

sjukdomssituation (Mishra et al., 2010). Patienten värdesatte också att tid gavs till att kunna 

vara hemma och umgås med familj och vänner. Detta kunde göra att en glädje uppstod fast att 

familjen befann sig i en svår situation (Yanagishi et al., 2012; Luijkx & Schols, 2011). Att 

vänner och familj accepterade sjukdomen gjorde att patienten kom tillfreds och detta gjorde 

situationen lättare. Något som kunde vara betydelsefullt var känslan av att som patient 

fortfarande känna sig älskad av sin familj och närstående (Thompson et al., 2009). Det kunde 

vara betydelsefullt att personalen avsatte tid till samtal med familjen då även närstående 

kunde behöva stöd i denna livssituation. Fick familjen stöd kunde detta även påverka 

patientens välbefinnande positivt (Na Mo et al., 2011). Välbefinnande kunde också främjas då 

beslut angående fortsatt behandling kunde fattas i samråd med familjen (Kernohan et al., 

2007). Det var betydelsefullt för någon patient när familjen kunde hjälpa till med 

omvårdanden i hemmet (Werkander et al., 2004; Melin-Johansson et al., 2007). Det framkom 

även att patienter inte ville belasta närstående för mycket i omvårdnaden då de närstående 

hade ett eget liv att leva (Werkander et al., 2004). Patientens möjligheter till att fortsätta med 

de betydelsefulla relationerna kunde främja välbefinnandet, och att möjligheten gavs till att 

tala om de viktiga relationerna som patienten hade (Kernohan et al., 2007; Luijkx & Schols, 

2011). De intima relationerna var viktiga för patientens psykosociala välbefinnande. Det 

kunde vara betydelsefullt att tala om sexualitetens betydelse och att ha möjlighet att diskutera 

eventuella frågor och funderingar med en erfaren person. (Vitrano, Catania & Mercadante, 

2011).  

 

Kände patienten att han/hon hade levt ett bra liv var det lättare att acceptera döden 

(Thompson et al., 2009). Om det fanns någon som såg efter patientens egendom när patienten 

avlidit kunde detta ge ett främjat välbefinnande (Kernohan et al., 2007).   

 

Att känna sig som hemma 

Totalt inkluderas sex artiklar, där 972 patienter deltog. Resultatet beskriver hur välbefinnande 

påverkas av att bo hemma, på sjukhus eller på hospice. 
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När patienten var sjuk påverkade det välbefinnandet genom att ha en behaglig miljö runt 

omkring sig. Att det fanns möjlighet till att bo på en valfri plats gav säkerhet och trygghet, 

med eller utan palliativt stöd. Oberoende var patienten bodde var det viktigt att patienten 

kände sig som hemma (Luijkx & Schols, 2011; Yanagishi et al., 2012, Melin-Johansson et al., 

2007; Johnston & Smith, 2005; Werkander et al., 2004). Det kunde också vara betydelsefullt 

att tid gavs till patienten för avslappning så att patienten upplevde en känsla av att vara en 

privatperson. Det kunde vara betydelsefullt att få besök av familj, grannar och vänner och att 

kunna umgås ostört med dem. Vid boende på hospice var det viktigt att få inreda sitt rum 

enligt egna önskemål. (Luijkx & Schols, 2011; Kernohan et al., 2007). Vid vård på hospice 

och i hemmet fick patienten bestämma sina rutiner själv, medan det på sjukhus fanns speciella 

rutiner. Patienten upplevde en känsla av trygghet av att vara på avdelning när vård behövdes 

kontinuerligt (Luijkx & Schols, 2011; Werkander et al., 2004). På hospice var patienten aldrig 

ensam utan hade ständigt människor i sin omgivning, vilket gav en trygghet och en känsla av 

välbefinnande (Luijkx & Schols, 2011; Reeve et al., 2009). De patienter som hade önskemål 

om att få vårdas i hemmet kände ett välbefinnande över detta. De var nöjda med 

hemsjukvården vilket ledde till en trygghet, ökat välbefinnande och en känsla av oberoende 

(Melin-Johansson et al., 2007; Luijkx & Schols, 2011). 

 

Smärta och smärtlindring 

Totalt inkluderas sju artiklar, där 976 patienter deltog. Kategorin bygger på hur smärtan 

påverkar det dagliga livet och hur en välfungerande smärtbehandling kan påverka 

välbefinnandet. 

  

Patientens känsla av att ha kontroll över sin egen smärta gjorde att ett välbefinnande kunde 

infinna sig. Känslan av att vara fri från fysisk smärta, genom att kunna stiga upp på morgonen 

utan smärta och att kunna sova utan smärta gav livskvalité (Hawley et al., 2009; Kernohan et 

al., 2007; Yanagishi et al., 2012). Sjuksköterskan upplevdes som någon som tog bort smärtan 

då det ofta var han/hon som gav smärtstillande läkemedel (Richardson, 2002). Att få effektiv 

smärtlindring och information om smärta förbättrade känslan av oberoende och minskade 

patientens osäkerhet (Melin-Johansson et al., 2007). Det kunde vara viktigt att sjuksköterskan 

tog sig tid att diskutera smärtbehandling och att patientens önskemål försöktes tillgodoses 



  

15 

(Werkander et al., 2004; Kvåle & Bondevik, 2008). De personer som uppfyllde kriterierna för 

att få en smärtpump upplevde en förbättrad livskvalité. De kände att smärtpumpen hjälpte 

dem till en bättre vardag (Hawley et al., 2009). 

 

Delaktighet 

Totalt inkluderas nio artiklar och en fallstudie, där 1382 patienter deltog. Här synliggörs 

patientens upplevelse av delaktighetens betydelse och hur den påverkade välbefinnandet. 

   

Delaktighet och tillit var viktiga komponenter i omvårdnad och i palliativ behandling för att 

patienten skulle känna välbefinnande (Werkander et al., 2004). Tillgång till palliativ vård gav 

en känsla av stöd och omhändertagande i vardagen, vilket kunde ge ett främjat välbefinnande 

(Thompson et al., 2009). När patienten fick god information resulterade detta i god kontroll 

och insikt i sin sjukdomssituation (Johnston & Smith, 2005; Kvåle & Bondevik, 2008). Det 

ansågs även viktigt att diskutera vad behandlingen innebar eller skulle innebära (Werkander et 

al., 2004). Om behandlingen inte bidrog till att öka patientens livskvalité skulle patienten ha 

möjlighet att delta i diskussionen om hur behandlingen skulle fortsätta. När en alternativ 

behandling kunde bli aktuell uppskattades det av patienten att detta diskuterades med 

patienten (Werkander et al., 2004). Även att vården alltid försöktes samordnas för den sjukes 

bästa, och att patienten alltid blev förberedd inför undersökning och behandling (Aspinal et 

al., 2005). Likaså när på dygnet behandlingen skulle äga rum (Kvåle & Bondevik, 2008; 

Melin-Johansson et al., 2007; Werkander et al., 2004). Det som kunde främja välbefinnandet 

var att som patient bli tillfrågad om sina egna åsikter och uppfattningar om situationen, samt 

att de var tillåtna att ifrågasätta omvårdnaden (Kvåle & Bondevik, 2008). 

 

För att kunna känna trygghet var det viktigt att känna delaktighet, valfrihet, kontroll och att 

bli tillfrågad om sina val (Kvåle & Bondevik, 2008; Aspinal et al., 2005; Werkander et al., 

2004). Känslan av att få upprätthålla sitt oberoende kändes för många patienter viktigt när de 

inte var i behov av stöttning (Johnston & Smith, 2005; Yanagishi et al., 2012). Likaså var 

önskemål om kosten betydelsefullt för patientens välbefinnande (Aggarwal, Glare, Clarke, & 

Chapuis, 2006). Det var av vikt för patienten att kunna tillaga sin egen måltid, vilket 

medförde en känsla av att ha kontroll över sitt eget liv (Luijkx & Schols, 2011). Patienterna 



  

16 

kände sig mera betydelsefulla när de kunde hjälpa till med exempelvis att betala räkningar. 

Detta resulterade då i hopp inför framtiden (Melin-Johansson et al., 2007). Det var också 

betydelsefullt att ha inflytande över vilken patient som rummet skulle delas med på sjukhus. 

Det var av vikt att ta patienternas önskemål på allvar då patienten hade en egen åsikt och egen 

vilja som kunde påverka välbefinnandet (Kvåle & Bondevik, 2008). 

 

Det var betydelsefullt att kunna diskutera sina tankar med personalen som patienten tänkte på 

eller kände en oro över. Patienterna uttryckte en önskan av att de ville få mer information 

angående sin sjukdom. Flertalet patienter hade också en önskan om att få veta allt om sin 

sjukdom och sin behandling. Något som underlättade för patienten var att skriva ner frågor 

innan samtalen så att ingen viktig fråga glömdes bort. Det som upplevdes som enklast var att 

diskutera sina nedskrivna frågor med sin läkare (Werkander et al., 2004; Kvåle & Bondevik, 

2008). Det var alltid viktigt att få ett svar, hur svaret än var (Kvåle & Bondevik, 2008). 

Känslan av att vara tillåten att fråga all sjukvårdspersonal ansågs vara betydelsefullt 

(Werkander et al., 2004). Kompetent personal medförde också en trygghet för patienten under 

hela vårdtiden (Werkander et al., 2004). Det framkom även att samordningen i vården 

behövde förbättras för patientens bästa och att även sjuksköterskans och läkarens 

omhändertagande behövde förbättras för att främja patientens välbefinnande (Yanagishi et al., 

2012). 

  

Hur beslut skulle fattas var en fråga som ständigt återkom och som ansågs betydelsefullt. Hur 

mycket delaktighet patienten vill ha i beslutsfattande var olika från individ till individ. En del 

patienter ville få möjlighet att bestämma över sin behandling helt själv och ta del i alla beslut 

som rörde dagligt liv och vård (Kvåle & Bondevik, 2008; Melin-Johansson et al., 2007; Na 

Mo et al., 2011). För en del patienter var det viktigt att lämna beslutet angående sjukdomens 

fortsatta behandling till dem som hade kunskapen (Werkander et al., 2004, Na Mo et al., 

2011). En del patienter ville alltid att läkaren skulle ta besluten eftersom han/hon hade den 

högsta kompetensen (Kvåle & Bondevik 2008). Det kunde även vara viktigt att patienten fick 

möjlighet att ta beslut tillsammans med personalen, vilket kunde ge en känsla av 

välbefinnande (Na Mo et al., 2011; Kvåle & Bondevik, 2008). Vid livets slut framhöll 

patienterna att den som skulle ta beslut i livets slutskede var läkaren. Vetskapen om att vara 
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omhändertagen skapade ett främjat välbefinnande under hela patientens vårdtid (Kvåle & 

Bondevik, 2008).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När ett litteraturbaserat examensarbete skrivs analyserar författarna redan publicerade texter 

för att få en djupare förståelse för sitt valda huvudområde (Dahlborg Lyckhage, 2006). De 

kvantitativa artiklarna togs med för att skapa tyngd i studien samt för att få ett bredare 

perspektiv. Då det var en ökad mängd deltagare i de kvantitativa artiklarna i jämförelse med 

de kvalitativa artiklarna, medförde det att antalet deltagare i resultatet ökade markant vilket 

kan ses som en styrka i resultatet. En svårighet uppstod när de meningsbärande enheterna 

skulle kategoriseras. Författarna upplevde att hela patientens omgivning var betydelsefull för 

välbefinnandet, vilket gav en svårighet att dela upp resultatet i kategorier.  

 

Informationen från patienterna inhämtades på olika sätt, bland annat genom enkäter men 

främst genom intervjuer. Vilket hälsotillstånd patienterna befann sig i vid tillfället när de 

deltog i studierna skilde sig åt. Det fanns patienter som var ständigt smärtpåverkade och 

sängliggandes, men det fanns även patienter som bodde hemma med endast ett palliativt stöd. 

Förekom även patienter i studierna som var i livets slut och som avled under tiden som 

studien bedrevs. Detta förkom under studier där patienterna intervjuades mer än en gång och 

under längre tid. Då det fanns patienter som avled under studiernas gång, kan viktig kunskap 

blivit förlorat då deras upplevelser och känslor inte framkom fullt ut. Att information från 

patienterna har framkommit genom intervjuer och enkäter styrker denna litteraturstudies 

resultat då det är patienternas ord, känslor och upplevelser som framkommit.  

 

Fokus lades på välbefinnande och livskvalité i denna studie. Anledningen till att dessa ord 

blev utvalda var att när olika artiklar lästes igenom framkom det att orden hade liknade 

innebörd. En del artiklar använde dessutom orden tillsammans i resultaten, samt att vid 

sökningar med dessa ord användes dessa flertalet gånger som synonymer. Det beslutades att 

välbefinnande, livskvalité, cancer och palliativ vård skulle användas som byggstenar för att 

kunna inkludera all relevant information inom området. 
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De flesta artiklar var etiskt granskade genom etisk kommitté vilket kan ses som en styrka för 

det funna resultatets trovärdighet. De utvalda artiklarna som inte var granskade hade ändå fört 

ett etiskt resonemang, därför bedömdes de som relevanta för studien.  

 

Enbart artiklar skrivna på engelska valdes att inkluderas. Då engelska inte är författarnas 

modersmål så kan det ha förekommit fel i översättning av artiklars resultat. Artiklarna lästes 

igenom var för sig av författarna, och därefter tillsammans för att undvika att det framkom 

feltolkningar. Detta för att översättningen skulle bli så bra som möjlig, vilket kan ses som en 

styrka för trovärdigheten i studien. Artiklarna i litteraturstudien kom från följande länder: 

Sverige, Norge, Kanada, England, Japan, USA, Italien, Australien, Nederländerna, Irland, 

Korea och Indien. Detta gav ett brett spektra fast att inklusionskriteriumet endast var det 

engelska språket. Detta inklusionskriterie medförde att relevanta artiklar på andra språk kan 

ha missats, vilket kan ses som en svaghet. Då vi har använt oss av artiklar som kommer från 

olika delar av världen skiljer sjukvårdsystemen i de olika länderna sig åt. Exempelvis finns 

hospice i olika delar av världen, men i Sverige är särskilt boende, hemsjukvård och vård på 

sjukhus vanligare. Det kan diskuteras om hospice och särskilt boende innebär ungefär samma 

sak. Ingen större vikt las på var patienterna befann sig när de deltog i studierna, utan vårt syfte 

var att uppmärksamma välbefinnandet i relation till det palliativa skedet. Att även patienterna 

har befunnit sig på olika platser under vårdtiden kan ha främjat deras välbefinnande på olika 

sätt. Det kan ses som en styrka för resultatet då det medför olika synvinklar och synsätt.  

 

Tillförlitligheten i studien anses god då metoden är noga genomförd och beskriven. Likaså att 

informanterna i studierna kommer från flertalet platser i världen med olika bakgrund och 

levnadssätt kan bidra till tillförlitligheten. Överförbarheten anses vara god till denna 

patientkategori då det är relativt små medel som krävs för att uppnå ett främjat välbefinnande 

för patienten oavsett land, kultur och religion. Enligt Forsberg et al. (2003) innebär 

generaliserbarhet att kunna överföra resultatet till andra människor och grupper (a.a). Denna 

studies framkomna resultat kan enligt författarna generaliseras till flertalet patienter. Både till 

patienter med en cancersjukdom i ett palliativt skede men även till övriga patienter i 

sjukvården i hela världen. Detta eftersom att studier från hela världen inkluderades och 

flertalet artiklar styrkte varandra.   
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Andra sjukdomar än cancer förekom i en artikel men då tyngdpunkten låg på de cancersjuka 

valdes att ta med denna artikel ändå. Artikeln handlade om palliativ vård och därav kan 

upplevelsen hos patienterna vara liknande.  

 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Då begränsningarna enbart 

var dessa databaser skulle det kunna finnas relevanta artiklar i andra databaser som missats. 

De ovanstående databaserna blev utvalda då författarna tidigare har använts sig av dessa samt 

eftersom de innehåller vårdvetenskap. Många olika typer av sökord har använts i olika 

kombinationer, detta för att få en så bred datamängd som möjligt. En del ord fungerade ej i 

vissa databaser, därav blev det flera sökord med samma innebörd exempelvis ”neoplasms” 

och ”cancer”. Detta gjordes för att relevanta artiklar ej skulle missas. Det förekom vid 

upprepade tillfällen att artiklar återkom i sökningar och i andra databaser. Det kan ses som en 

styrka då det visar att flertalet relevanta artiklar inom det valda området inkluderats. 

Författarna valde att använda sig av tidsbegränsningen 2000 – 2012 på grund av viljan att få 

med hela 2000 –talet samt så uppdaterad forskning som möjligt. Röda korsets 

granskningsmall användes för att kvalitetsgranska artiklarna. Denna granskningsmall var 

ingående, vilket gav en god uppfattning om tillförlitligheten hos artiklarna. 

 

Förförståelsen diskuterades hos författarna innan litteraturstudiens början, där det framkom att 

deras förförståelse var ungefär densamma. Enligt Dahlborg- Lyckhage (2006) så leder en 

diskussion kring sin förförståelse till en medvetenhet om sin egen kunskap, och att 

förförståelsen då kan sättas åt sidan under studiens gång (a.a). Då författarna var medvetna 

om sin förförståelse gjorde det att de hela tiden strävade efter att sätta denna åt sidan.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att få patienternas syn på vad som kunde främja deras 

välbefinnande vid en cancersjukdom och i ett palliativt skede. Tre centrala fynd kommer att 

diskuteras; Delaktighet och kommunikation i vården, Närståendes betydelse i vården samt 

Personalens betydelse .  

 

Det första fyndet var betydelsen av delaktighet i beslut, vilket kunde vara olika för olika 

patienter. Då litteraturstudiens resultat visade att det fanns en skillnad i hur mycket 
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delaktighet patienten ville ha, så var valmöjligheten något som främjade patientens 

välbefinnande under vårdtiden. En del patienter önskade att självständigt fatta sina beslut om 

sin situation och fortsatta behandling i den palliativa vården. Andra patienter önskade att göra 

detta i samråd med annan personal då personalen hade en högre medicinsk kompetens. 

Fransson Sellgren (2009) och Stryhn (2007) poängterar att om patienten väljer att fatta sina 

beslut själv så är det av vikt att patienten har fått nödvändig information för att kunna fatta ett 

realistiskt beslut (a.a). Birkler (2007) fortsätter att det är av vikt att patienten inte själv 

behöver ta beslut i situationer som patienten inte känner sig bekväm i. Resultatet kan styrkas 

genom resonemanget kring autonomiprincipen. Sjuksköterskan ska skapa förutsättningar för 

att patienten själv ska kunna göra sina val självständigt efter de önskemål som patienten själv 

har enligt egna värderingar (a.a). Detta styrks genom svensk lagtext att patienten ska ges rätt 

till självbestämmande och vetskap om sin egen sjukdom (HSL, SFS 1982:763).  Alla patienter 

är enskilda individer med olika önskemål om inflytandet av sin vård. Beroende på vilken syn 

patienten har på sin sjukdom kan vårdpersonalen fylla en roll som vägledare (Fransson 

Sellgren, 2009; Stryhn, 2007). ”Patienten blir kaptenen och sjuksköterskan lotsen som ger 

användbar information och expertkunskap” (Fransson Sellgren, 2009, s. 261).  

 

Vilka beslut patienten än tar är det viktigt att det finns en god kommunikation mellan patient 

och sjukvårdspersonal för att patienten skall känna trygghet i beslutsfattande (Birkler, 2007). 

Betydande kan vara att personal och patient diskuterar hur mycket delaktighet patienten 

önskar ha i beslut som angår behandling och fortsatt vård. Detta för att personal och patient 

kan ha olika uppfattningar om patientens önska om delaktighet, men också för att undvika 

missförstånd (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2005). Som framkommit i resultatet fanns det 

patienter som avböjde att vara delaktiga i sitt beslutfattande. Eldh (2009) framhåller att även 

om patienten väljer att lämna över beslutsfattandet till läkaren så finns det fortfarande ett 

behov av att få delta i diskussionen om den fortsatta behandlingen (a.a).  

 

Att patienten fick delta och fatta beslut angående den palliativa behandlingen och när denna 

skulle äga rum, gjorde att patienten kände delaktighet i beslutsfattande i det daliga livet (Eldh, 

Ehnfors, & Ekman, 2004; Holmberg, 2007). ”Bättre kommunikation ger välinformerade, 

trygga och delaktiga patienter och närstående vilket ökar möjligheterna för bra 

behandlingsresultat” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011, s.5). Får patienten tillräckligt 
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med information kan det leda till att patienten får en kunskap om sin cancersjukdom. Med 

denna kunskap kan patienten lättare avgöra om delaktighet önskas eller ej. Delaktigheten kan 

därmed främja patientens välbefinnande (Eldh, 2010).  

 

I det andra fyndet i resultatet framkom det att patienternas önskan om närståendes medverkan 

var olika. En del patienter uttryckte en önskan om familjens hjälp i omvårdnaden, medans 

andra patienter hade en önskan om att närstående skulle ha en begränsad roll. Någon patient 

ville inte belasta de närstående för mycket då de närstående ansågs ha ett eget liv att leva. 

Benzein, Hagberg och Saveman (2009), Carlsson och Wennman-Larsen (2009) menar att de 

närstående under många år haft en betydande roll när någon närstående drabbas av en kronisk 

sjukdom (a.a). Birgegård och Glimelius (1998) fortsätter med att påvisa att det finns en rädsla 

för att belasta de närstående för mycket i vården så att de inte orkar med sitt eget liv (a.a). Det 

framkom i resultatet att om patienten kände att de hade en rädsla för att belasta de närstående 

för mycket fanns det ändå en trygghet och en betydelse när de närstående fanns i 

omgivningen. Detta styrks genom Gerger och Fridegren (2009), Birgegård och Glimelius 

(1998) om att stödet till familjen är viktigt och att det kan leda till att patienten får ett inre 

lugn. Detta kunde då bidra till att klara av den situation som patienten befann sig i. Det kan 

också finnas meningsskiljaktigheter mellan patient och närstående, vilket kan skapa 

svårigheter i relationen. Redan innan cancersjukdomen drabbade patienten kunde det finnas 

relationsproblem mellan parterna. Dessa relationsproblem kunde göra situationen svårare att 

hantera för patienten (a.a). Som sjukvårdspersonal ska en förståelse finnas för att inte döma 

närstående som enligt en själv visar ett märkligt beteende. Att ha en närstående som är 

allvarligt sjuk kan framkalla känslor och reaktioner som aldrig skulle uppstå annars. Fick de 

närstående stöd genom samtal och information om hur den palliativa vården skulle fortsätta, 

påverkade även detta patientens välbefinnande positivt. Då visste patienten att de närstående 

var välinformerade om situationen vilket ingav en trygghet (Gerger & Fridegren, 2009).  

 

Det tredje fyndet var att som patient bli visad intresse och respekterad som person av 

sjuksköterskan. Känsla av att som patient veta att det fanns någon som brydde sig och var 

intresserad, gav en trygghet i vardagen. Likaså var kommunikationen en viktig del i 

välbefinnandet. Att sjuksköterskan tog sig tid att samtala med patienten för att de skulle lära 

känna varandra och att patienten skulle känna en trygghet för sjuksköterskan. Resultatet kan 
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styrkas av Jahren Kristoffersen et al. (2007) då det framkommer att en trygghet skapas genom 

en bra kommunikation mellan patient och personal (a.a). Kommunikation leder till att 

sjuksköterska och patient lär känna varandra bättre, samtidigt som kommunikationen gör att 

de visar intresse och engagemang för varandra. Kan en betydande relation skapas mellan 

patient och personal så kan behov hos patienten identifieras. Detta kan då leda till ett ökat 

välbefinnande för patienten (Trojan & Yonge, 1993; Fransson Sellgren, 2009). För att patient 

och personal ska förstå varandra och för att personalen ska få reda på hur patienten upplever 

sin sjukdom krävs en bra relation mellan patient och personal. (Travelbee, 1971; Lowenberg, 

2003). För att stödja patienten på bästa sätt är det av betydelse att som personal ha en vilja att 

hjälpa. Omvårdnad innebär ett samspel mellan patient och personal, där allt görs för 

patientens bästa (Jahren Kristoffersen et al., 2007). Begreppet ”vårdande” innebär enligt 

Erikssons (1987) omvårdnadsteori en strävan efter ett psykiskt och fysiskt välbefinnande för 

patienten. Samtidigt är det av vikt att personalen stödjer patienten i omvårdnaden och försöker 

att upprätthålla ett välbefinnande för patienten (a.a). 

 

Förslag till fortsatt forskning enligt författarna är att se hur närstående och personal i 

patientens omgivning upplever sitt eget välbefinnande vid vård av en närstående/patient med 

en cancersjukdom i ett palliativt skede. Det har framkommit i resultatet att de närstående 

kunde främja välbefinnandet hos patienter med en cancersjukdom i ett palliativ skede. 

Ytterligare förslag på forskning kan då vara personalens betydelse för patienten då inga eller 

få närstående finns.   

Slutsats 

Kunde patienten fortfarande känna sig som en betydelsefull människa trots sina få dagar kvar 

i livet, så kunde det ge ett inre lugn och en känsla av välbefinnande. Hade patienten en andlig 

tro så hjälpte denna till att acceptera situationen och att infinna ett hopp om att allt skulle 

ordnas på bästa sätt. En hjälp till främjat välbefinnande var att patienten hade en familj som 

stöttade patienten samt att patienten fortfarande kände sig älskad. En bra kommunikation med 

sjukvårdspersonal kunde vara betydelsefullt för välbefinnandet genom att patienten vågade 

anförtro sig till personalen om sina funderingar. Betydelsen för patienten av att få delta i sin 

smärtlindring var också en bidragande faktor till ett ökat välbefinnande. Likaså var det 

betydelsefullt att få spendera sina sista dagar på vilken plats patienten själv önskade. 

Författarna har kommit fram till att alla ovanstående resultat bildar en helhet. Allting är 
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beroende av varandra för att patient och närstående ska få en så bra tid tillsammans som 

möjligt. Det handlar om att leva varje stund oavsett vilken stund man befinner sig i…  

 

Det är de små medlen som är betydelsefulla och som främjar patientens välbefinnande den 

sista tiden i livet. Det framkomna resultatet kan finnas i åtanke när vårdpersonal behandlar 

patienter med olika sorters diagnoser. Inte minst vid sista tiden i livet, oavsett ålder, och om 

de har en cancersjukdom eller är i ett palliativt skede. 

 

 

 

”Ge lite grann av kärlek. 

Några små ord varje dag: 

En liten smekning på kinden, 

Eller ömhet av annan slag. 

Alla behöver vi kärlek. 

Känna vi är till för varann. 

En liten kyss på kinden 

Eller bara hålla i hand…” 

 

(Norman, 2007) 
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skrivs ut i texten.  

 

28 - hög 

 

Kvåle, K. & 

Bondevik, 

M.  

Norge, 2008 

 

 

 

 

 

What is 

important for 

patient centred 

care? A 

qualitative 

study about the 

perceptions of 

patients with 

cancer 

 

Syftet var att få 

patienter med 

cancers syn av att 

vara respekterad 

samt att kunna ta 

kontrollen över 

beslut, samt deras 

önskemål. 

 

De som uppfyllde 

urvalet var de som 

var mellan 25-80 år, 

var informerade om 

sin diagnos samt att 

de skulle antingen ha 

en palliativ eller en 

kurativ behandling. 

Blev 10 män samt 10 

kvinnor. Data- 

insamlingen gjordes 

genom intervjuer.  

 

 

Intervjuerna blev transkriberade 

och analyserade genom Giorgi´s 

steg för steg inom 

fenomenologin. Intervjuerna 

lästes igenom flera gånger för att 

inte missa något.  Sedan togs 

meningsbärande enheter ut och 

kodades.  

 

Bildades tre kategorier; ”makt 

över sig själv” dvs. visad 

respekt, lyssna på och få ärlig 

information. ”Dela beslut om 

behandlingen för sjukdomen” 

dvs. diskutera om vad som 

kommer att hända, samt              

” delaktighet i omvårdnad”.  

 

26 – medel 
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Hawley, P., 

Beddard-

Huber, E., 

Grose, C., 

McDonald, 

W., Lobb & 

D., Malysh, 

L.  

Kanada, 

2009. 

 

 

 

 

Intrathecal 

infusions for 

intractable 

cancer pain: A 

qualitative 

study of the 

impact on a 

case series of 

patients and 

caregivers.  

 

Syftet var att 

bedöma effekten 

på den intratekala 

pumpen vid stark 

cancerrelaterad 

smärta, samt hur 

man tar hand om 

dessa patienter 

och hur 

personalen 

påverkas av detta. 

 

Var en kvalitativ 

”utforskning” av 

erfarenheter av 

pumpen från 

patienter och 

vårdare. De som blev 

inkluderade var de 

som hade en längre 

behandling av 

smärtstillande i den 

intratekala pumpen, 

alltså inte de som 

fick den temporärt i 

livets slutskede. 

Detta resulterade i 7 

patienter samt deras 

sjukvårdspersonal 

som var nära 

patienten under 

vårdtiden. 

 

 

Använde sig av 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna blev inspelade och 

transkriberade. Gjordes upp till 

tre intervjuer med varje patient, 

samt intervjuer med läkarna och 

sjuksköterskor som arbetade runt 

patienten. Detta för att få en 

inblick i behandlingen runt 

patienten.  

 

Patienternas hopp blev inte alltid 

helt uppfyllda, men de kände 

ändå att den påverkade 

livskvalitén positivt. Patienter 

berättade att de hade ångest av 

att de var beroende av pumpen. 

Det kom fram att det var viktigt 

med kommunikation angående 

pumpen samt att det var viktigt 

att patienten fick utbildning i hur 

den skulle användas.  

 

26 - medel 

 

Rickardson, 

J. 

England, 

2002.  

 

 

 

 

 

Health 

promotion in 

palliative care: 

the patients´ 

perception of 

therapeutic 

interaction 

with the 

palliative 

nurse in the 

primary care 

setting. 

 

Att identifiera 

och beskriva 

patienternas 

uppfattning av 

kommunikatione

n för hälsa och 

välbefinnande i 

den palliativa 

vården mellan 

sjuksköterskor 

och patienter.  

Samt att definiera 

hälsofrämjande 

 

De som blev 

exkluderade var de 

som hade flertalet 

psykiska och fysiska 

problem, samt de 

som hade haft 

slutenvård, dagvård 

eller tidigare haft 

besök av forskaren i 

sin arbetsroll. Detta 

för att det skulle bli 

en säkerhet att 

informationen  

 

Byggdes på intervjuer där alla 

spelades in. Semistrukturerade 

intervjuer användes så att alla 

fick samma frågor ställda. 

Exempel på frågor var om 

besöket av den palliativa 

sjuksköterskans besök gjorde 

någon skillnad, om patienten 

mådde bättre efter besöket, eller 

inte. Patienternas intervjuer blev 

transkriberade med nummer för 

att inte urskilja vem som sagt 

vad, detta bildade då olika 

 

Två olika typer av terapeutisk 

påverkan med sjuksköterskan 

kom fram i studien, dvs. känsla 

av hälsa samt välbefinnande på 

olika sätt. Sjuksköterskans roll i 

att lätta de psykiska symtomen 

var att patienten kände lättnad av 

psykologisk hälsa och 

välbefinnande.  

 

27 - hög 
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År 
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od 
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Analys 

Resultat Kvalitet 

 

begrepp till den 

palliativa vården i 

primärvården.  

som kom fram inte 

handlade om 

slutenvården eller 

öppenvården.  

 

grupper och teman.  

 

Yamagishi, 

A., Morita, 

T., 

Miyashita, 

M., Igarashi, 

A., 

Akiyama, 

M., Akizuki, 

N., 

Shirahige, 

Y. & 

Eguchi, K. 

Japan, 2011. 

  

 

Pain Intensity, 

Quality of 

Palliative 

Care, and 

Satisfaction in 

Outpatients 

With 

Metastatic or 

Recurrent 

Cancer: A 

Japanese 

Nationwide, 

Region-Based, 

Multicenter 

Survey. 

 

 

Syftet var att 

utvärdera 

smärtintensitet, 

livskvalité, 

kvalité av den 

palliativa vården 

samt 

tillfredsställelse 

hos 

öppenvårdspatien

ter med 

långtgången 

cancersjukdom.  

 

Frågeformulär som 

skickades ut till 

öppenvårdspatienter 

med metastaser och 

återkommande 

cancer. Patienterna 

skulle ha blivit 

informerade innan 

om deras diagnos. 

Många olika typer av 

cancer har 

inkluderats 

exempelvis: lung, 

colon, rektum, lever. 

 

 

Data samlades in och man 

analyserade varje objekt för sig. 

Summerade inte med andra 

värden. 

 

 

Olika viktiga ting som 

påverkade patienternas 

livskvalité och välbefinnande 

framkom. Exempelvis att bli 

respekterad som individ och 

uppfyllelse av livets 

färdigställande. De framkom 

också att personalen behövde bli 

bättre på att samordna vården 

samt på det fysiska 

omhändertagandet. 

 

 

25 - medel 

 

Tracy, A., 

Balboni 

Lauren, C., 

Vanderwerk

er,S., Block, 

M., Paulk., 

E., Lathan, 

C., Peteet, J. 

& Prigerson, 

H. USA, 

2006. 

 

 

Religiousness 

and Support 

Among  

Anvanced 

Cancer 

Patients and 

Associations 

With End – of 

Life Treatment 

Preferences 

and Quality of 

Life. 

 

Syftet var att 

undersöka 

religion och 

andlig support 

hos patienter med 

avancerad cancer 

hos personer med 

olika bakgrunder. 

Samt  

associationer av 

livskvalité, 

behandling och 

planering. 

 

Alla patienter 

tillhörde olika 

kliniker i USA, där 

inklusionskriterierna 

var att man skulle ha 

en diagnostiserad 

cancer där man 

väntades att leva i 

mindre än ett år. 

Man skulle vara 

äldre än tjugo år 

samt att cellgifter 

inte hade fungerat. 

 

Två verktyg användes OSS 

(Overall spiritual support) och 

QOL (Quality of life) Data 

sammanställdes med SAS 

version 9.1  

 

88% av de intervjuade tyckte att 

det var viktigt med religionen på 

något sätt och i någon skala. 

Religionens betydelse ökade om 

patienten hade närstående som 

var av betydelse samt att 

patienten hade en vilja av att 

vilja leva.  

 

26 - medel 
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Du skulle också ha 

en ”anhörigvårdare” 

som inte fick betalt.  

 

 

Vitrano, V., 

Catania, V. 

& 

Mercadante, 

S. Italy, 

2011. 

 

Sexuality in 

Patients With 

Advanced 

Cancer: A 

Prospective 

Study in a 

Population 

Admitted to an 

Acute Pain 

Relief and 

Palliative Care 

Unit. 

 

Syftet var att 

karakterisera 

sexuella attityder 

och känslor hos 

ett större urval av 

patienter med 

framskriden 

cancer, i 

jämförelse med 

innan fastställd 

diagnos. 

 

65 patienter svarade 

på frågorna. 25 män 

och 40 kvinnor 

deltog. Olika typer 

av cancer typer 

förekom. De som 

exkluderades var de 

som var för sjuka 

eller förvirrade för 

att kunna genomföra 

intervjun. Eller att de 

hade ett lägre värde 

än 40 på Karfnosky 

status. Intervjuerna 

genomfördes av en 

psykolog och en 

sjuksköterska. 

 

 

Instrumentet  ” Statistical 

Package for the Social Sciences 

(SPSS)” Version 13.0. 8 olika 

oberoende variable har använts 

exempel: cancer diagnos, ålder, 

kulturell nivå, välbefinnande och 

metastaser. För att undersöka 

variablerna användes ANOVA 

och Chi-Square. P värde som var 

mindre än 0,05 blev konstaterat 

signifikanta skillnader.   

 

86,4 % av patienterna tyckte det 

var viktigt att prata om sin 

sexualitet. 47 % rapporterade att 

sexualiteten var mycket viktigt 

för det psykosociala 

vällbefinnandet. Den sexuella 

tillfredställelsen sjönk 

signifikant efter diagnosen. 

 

28 - Hög 

 

Reeve, J., 

Lioyd-

Williams, 

M., Payne, 

S. & 

Dowrick, C. 

Engalnd, 

2009. 

 

Insight into the 

impact of 

clinical 

encounters 

gained from 

personal 

accounts of 

living with 

advanced 

cancer 

 

Var att beskriva 

påverkan av 

interaktionen 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal 

och människor 

som lever och dör 

med cancer samt 

beskriva 

anledningarna av 

de observerade 

effekterna och 

 

19 vuxna patienter 

med cancer i ett 

palliativt skede som 

var medvetna om sin 

diagnos. Data 

samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer där 

patienterna berättade 

om sina erfarenheter 

förre och efter sin 

cancer diagnos. 

 

Fenomenologin användes som 

en grund. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. För 

kodning av intervjuerna 

användes NVIVO version 11.  

 

Att patienten blev sedd som en 

betydelsefull människa. Även att 

patienten kände en känsla av att 

bli omhändertagen och att 

människor i omgivningen brydde 

sig om patienten. 

 

29 - hög 
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vad dessa har för  

betydelse i 

praktiken.   

Intervjuerna gjordes i 

hemmat och varade 

mellan 30 – 150 

minuter.  

 

 

Johnston, B. 

& Smith, L. 

England, 

2005. 

 

Nurses’ and 

patients’ 

perceptions of 

expert 

palliative care 

nursing care. 

 

Syftet var att 

upptäcka 

uppfattning av 

patienter och 

sjuksköterskor i 

den palliativa 

omvårdnaden. 

Tre 

frågeställningar: 

Vad är palliativ 

omvårdnad från 

den döende 

patients 

perspektiv? Vad 

är palliativ 

omvårdnad från 

sjuksköterskans 

perspektiv? Är 

det skillnad 

mellan den 

döende patienten 

och 

sjusköterskans 

syn på palliativ 

omvårdnads 

expertis? 

 

 

 

 

 

22 patienter och 22 

sjuksköterskor 

intervjuades mellan 

40 och 90 minuter. 

Patienter från två 

sjukhus och två 

hospice intervjuades. 

Inklusionskriterierna 

var: Livshotande 

sjukdom exempelvis 

cancer och multipel 

skleros. Livslängden 

skulle inte vara mer 

än två år och inte 

mindre än två 

veckor. Kunna tala 

det engelska språket 

samt vara medveten 

om sin diagnos. 

 

Fokus på erfarenheter med hjälp 

av fenomenologi. Alla banden 

blev transkriberade och 

noggranna genomgångna. Tema 

och kategorier skapades. 

 

Döende patienter hade en önskan 

om att vara oberoende och ha 

kvar sin kontroll. Att som patient 

ha någon att prata med och som 

ville lyssna var viktigt. 

Sjuksköteskorna skulle ha 

kunskap om patientens sjukdom 

och göra så att de kände sig 

säkra och trygga. 

 

26 - medel 
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Aspinal,F., 

Hughes, R., 

Dunckley, 

M & 

Addington-

Hall, J. 

England, 

2005. 

 

What is 

important to 

measure in the 

last months 

and weeks of 

life?: A 

modified 

nominal group 

study 

 

Utreda vad som 

var viktigt att 

uppmärksamma i 

livets slutskede 

från perspektivet 

av engelska 

patienter, 

sörjande 

närstående och 

sjukvårdspersonal 

 

10 patienter, 35 ifrån 

personal och 30 

närstående deltog. 

Deltagarna skulle 

vara över 18 år och 

prata engelska. 

Patienterna skulle 

vara fysiskt och 

psykiskt kapabla till 

att delta. 

 

 

10 fokusgrupper där man 

använde sig av nominal 

gruppteknik med totalt 75 

stycken deltagare. Ett högt 

strukturerat tillvägagångsätt 

minskade att dominanta personer 

skulle ta kontrollen över 

gruppen. Instruktionen lästes för 

gruppen gånger flera samt att de 

tillsammans satte ihop teman. 

 

 

Sju teman identifierades som de 

mest viktiga för deltagarna. 

Bland annat val möjlighet, 

kontroll, livskvalitet och 

kontinuitet. 

 

25 - medel 

 

Luijkx, K. 

G. & Schols, 

J.M.G.A. 

Nederländer

na, 2011 

 

Perceptions of 

terminally ill 

patients and 

family 

members 

regarding 

home and 

hospice as 

places of care 

at end of life. 

 

Vilken 

uppfattning  hade 

patienter och 

deras familjer om  

hem och hospice 

som en plats att 

avsluta livet på. 

 

8 kvinnor och 5 män 

som hade en 

förväntad livslängd 

på tre månader eller 

mindre, som både i 

hemmet eller på ett 

hospice  

intervjuades. De som 

intervjuades led av 

cancer och att deras 

förväntade livslängd 

var kort. Även 

familjemedlemmar 

var intervjuade. På 

grund av att palliativ 

vård inriktar sig till 

både patienten och 

familjen. 

 

 

 

 

 

 

Intervjuerna gjordes ”ansikte 

mot ansikte” I fyra fall ville 

patienten att sin närmaste skulle 

medverka. Intervjuerna blev 

inspelade och transkriberade om 

tillstånd gavs. Två av de som 

intervjuade gick sedan igenom 

de transkriberade intervjuerna 

för att fastsälla de viktiga 

meningsbärande enheterna. 

 

Fördelar och nackdelar med att 

vara på hospice och vara 

hemma. Det var viktigt att som 

patient få vara privat och att ha 

ett eget rum på hospicet samt att 

det alltid fanns någon i närheten. 

 

23 - medel 
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Kernohan, 

W G., 

Waldron, 

M., McAfee, 

C., 

Cochrane, 

B. & 

Hasson, F. 

Norra Irland, 

2007. 

 

An evidence 

base for a 

palliative care 

chaplainch 

service in 

Northern 

Ireland. 

 

Var att se om 

servicen för 

hospice patienter 

höll den standard 

som anges i 

standarden för 

den palliativa 

vårdens 

andlighet. Samt 

undersöka hur 

omvårdanden och 

komforten för 

patienter och dess 

närstående skulle 

kunna förbättras.  

 

 

Semi strukturerat 

frågeformulär 

användes. 31 kvinnor 

och 31 män deltog. 

Två metoder för data 

insamling användes: 

deltagarnas pastors 

omvårdnads 

anteckningar samt 

sjuksköterskornas 

inspelningar.  

 

Data matades in i en länkad 

databas som använde sig av 

SPSS version 11.5. Detta för att 

få lämplig beskrivande statistik. 

 

Möjlighet till besök av präst var 

uppskattat för att deras andliga 

behov lättare blev tillgodosett 

och att prästen hjälpte till att 

finna hopp. 

 

22 - medel 

 

Na Mo, H., 

Wook Shin, 

D., Ha Woo, 

J., Young 

Choi, J., 

Kang, J., Ji 

Baik, Y., 

Rae Huh, 

Y., Hee 

Won, J., Hee 

Park, M. & 

Hee Cho, S. 

Korea, 2011. 

 

 

 

 

  

 

Is patient 

autonomy a 

critical 

determinant of 

quality of life 

in Korea? End-

of-life decision 

making from 

the perspective 

of the patient. 

 

Var att utreda hur 

patienter med 

cancer var 

involverade i 

deras beslut och 

att utforska 

möjliga 

associationer 

mellan livskvalité 

och kvalité av 

död i Korea. 

 

93 inneliggande 

patienter. De skulle 

tillhöra den palliativa 

vården minst 72 

timmar innan 

studiens början. 

Deltagarna skulle 

vara 18 år eller äldre. 

Psykiskt och 

psykiskt stabila för 

att kunna delta i 

studien. Samt ha en 

cancer diagnos med 

begränsad livslängd.  

 

Deskriptiv data presenteras 

genom innebörden samt i 

procentsats. Svar som var 

relevant till studien analyserades 

och enligt patientens 

godkännande. Statistiska 

analysen presenterades genom 

att använda SAS version 9.1. 

 

Upprätthålla hopp, ta egna beslut 

eller i samråd med andra eller 

helt avstå från egna beslut. 

Viktigt med livsstils 

tillfredsställelse för att 

upprätthålla livskvalitén.  

 

23 – medel 
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Aggarwal, 

G., Glare, 

P., Clarke, 

S. & 

Chapuis, P 

H. 

Australien, 

2006.  

 

Palliative and 

shared care 

concepts 

inpatients with 

advanced 

colorectal 

cancer. 

 

 

 

Är en fallstudie med 

en patient med 

colorektal cancer. 

 

Patientens situation och 

hälsosituation diskusterades och 

vad som skulle kunna ge ett 

främjat välbefinnande.  God 

patient centrerad omvårdnad och 

medicinsk expertis ledde till 

kontroll och utformning efter 

patienten. 

 

Framkommer förslag på viktiga 

aspekter för patienter. 

Exempelvis att få välja och 

önska måltid är en viktig del för 

många patienter. För att vården 

ska bli så bra som möjligt för 

patienten är det bäst att någon 

”ordinerar” omvårdnaden, 

exempelvis en ”palliativ 

sjuksköterska” Palliativa teamet 

kan förbereda patient och 

närstående genom rådgivning. 

 

 

24 - medel 

 

Hansen, M 

J., Enright, 

R D., 

Basking T 

H. & Klatt, 

J. USA, 

2009. 

 

A Palliative 

Care 

Intervention in 

Forgiveness 

Therapy for 

Elderly 

Terminally Ill 

Cancer 

Patientes. 

 

Var att undersöka 

om 

förlåtelseterapi 

bland äldre vuxna 

med cancer 

kunde vara ett 

komplement till 

patientens 

behandlingsplan, 

för att öka det 

psykologiska 

välbefinnandet. 

 

 

Experiment studie. 

Deltagarna skulle 

vara över 60 år, 

diagnostiserad med 

cancer i slutskedet 

med högst sex 

månader kvar i livet. 

Kognitivt alerta, och 

ha en känsla av att 

vara djupt sårad av 

någon annan.  

 

Totalt 20 deltagare lottades i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Där 

interventionsgruppen fick 

förlåtelseterapi direkt medans 

kontrollgruppen fick vänta fyra 

veckor på att få börja.  

 

Totalt genomfördes tre 

kontroller vid olika tider under 

studien om hur patienterna 

upplevde bland annat livskvalitet 

och aggression. När båda 

grupperna fått behandlingen och 

vid sista jämförelsen så fanns det 

inte någon statistisk skillnad 

mellan grupperna. 

Förlåtelseterapin gjorde att 

livskvaliteten ökade, 

aggressiviteten minskade och 

patientens hopp förbättrades.  

 

 

26 - hög 

 

Mishra, S., 

Bhatnagar, 

S., Philip, F 

A., Singhal, 

V., Singh 

Rana, P S., 

 

Psychosocial 

Concerns in 

Patients With 

Advanced 

Cancer: An 

Observational 

 

Var att identifiera 

prevalensen av 

den psykosociala 

oron hos patienter 

med långt gången 

cancer på deras 

 

100 patienter som 

tillhörde den 

palliativa vården i 

över ett år. Både 

fysiskt och psykiskt 

kapabla att delta 

 

Intervjuer som spelades in. 

Patiens sociala och andliga 

behov behandlades. Oro om 

patientens framtid diskutrerades 

ansikte mot ansikte.  

 

Framkom att de flesta 

patienterna fortfarande tyckte 

om att träffa andra människor. 

Avnjuta ett socialt liv trots sin 

sjukdom. Trodde även att gud 

skulle hjälpa dem. Tron skulle 

 

27 - hög 
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Prasad 

Upadhyay, S 

P. & 

Chauhan, G. 

Indien, 

2010. 

 

Study at 

Regional 

Cancer Centre 

India. 

institut.    samt att de skulle 

veta om sin diagnos. 

hjälpa dem med förtroendet och 

att slåss mot sjukdomen. 

 

Thompson, 

G N., 

Chochinov, 

H M., 

Wilson, K 

G., 

McPherson, 

C J., Chary, 

S., O´Shea, 

F M., Kuhl, 

D R., 

Fainsinger, 

R L., 

Gagnon, P 

R. & 

Macmillan, 

K A. 

Canada, 

2009. 

 

 

Prognostic 

Acceptance 

and the Well- 

Being of 

Patients 

Receiving 

Palliative Care 

for Cancer. 

 

Var att undersöka 

frågor om 

accepterande av 

diagnos angående 

frågor om 

psykisk, 

psykologisk och 

existentiell 

välbefinnande 

hos patienter med 

långt gången 

cancer, samt 

faktorer som kan 

bidra till denna 

process. 

 

Patienten skulle ha 

en, stabil 

medicinering, 

förväntad livslängd 

ej mer än sex 

månader och vara 

medveten om sin 

diagnos och att den 

inte var 

behandlingsbar. 381 

patienter genomförde 

studien, 24 dog 

under studien. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

ansikte mot ansikte. Intervjuerna 

spelades in och svaren 

transkriberades. 

 

Viktigt att känna sig älskad, få 

stöd av personal och familj. 

Lättare att acceptera sin situation 

om patienten levt ett gott liv. 

 

30 - hög 

 

Melin-

Johansson, 

C., Ödling, 

G., 

Axelsson, B. 

& 

Danielsson, 

 

The meaning 

of quality of 

life: Narrations 

by patients 

with incurable 

cancer in 

palliative 

 

Var att belysa hur 

livskvalitén var 

hos patienter med 

obotlig cancer, 

som närmande 

sig döden i den 

palliativa vården i 

 

Patienterna 

kontaktades först via 

telefon om de ville 

delta samt via brev. 

Patienterna blev 

tillfrågade under 

intervjuerna om de 

 

Data samlades in genom 

intervjuer mellan åren 2004 – 

2006 hemma hos patienten.  

Lyssnade sedan på intervjuerna, 

transkriberade och kodade dessa. 

Därefter gjordes teman. 

 

Att få vårdas i hemmat var 

mycket bra. Kändes bra att de 

kunde göra vad de ville, kände 

valfrihet, trygghet och 

betydelsefullhet. Palliativa 

teamet var lätt att nå och 

patienten upplevde en ärlig och 

 

30 - hög 



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmet

od 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

E. Sverige, 

2007. 

home care. Sverige. orkade fortsätta 

genomförandet av 

intervjun. 

Inklusionskriterierna 

var att man skulle 

vara över 18 år, 

förstod svenska 

språket, hade 

diagnosen 

metastaserad cancer 

samt en palliativ 

diagnos. 

rak kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 
 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar  
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet för Dina 

studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid Din bedömning. 

Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 
 

Börja med slutet! 

1. Konklusion och/eller diskussion.  
(eng. Conclusion/discussion)  

Egna anteckningar  

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om 

forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger 

dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är 

viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda 

till för att kunna bedöma relevansen i vad som  

representerar underlaget för forskarens argumentation.  

 

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 

konklusionen?  
b) Formulera Din uppfattning om 

konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 

värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)   

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar 

formulerade?  

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund (eng. Introduction, Background, 

Literature review, Conceptual framework) 

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om 

ja, vilken?  

b) Presenteras en teori som utgör ramen för 

studien? Om ja, vilken/vilka?  

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp 

definierade? Om ja, vilken/vilka?  

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden 

varför denna studie är nödvändig? Om ja, med 

vilka argument?  

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller 

sitt eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa 

data). Om ja, hur?  

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din 

egen utgångspunkt och författarens syfte? 

  

 
 Detta förstår jag inte: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

 

 

4. Metod (eng. Method: Study setting, Sample, 

Participants, Procedure, Intervention) 

 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 

hermeneutisk textanalys)? 

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, 

skola, laboratorium)? 

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. 

försökspersoner, var de unika på något sätt eller 

“normaltyper”. 

d) Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)? 

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 

studien? 

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? 

Beskrivs det hur försökspersonernas identitet 

skyddades och frivillighet garanterades? 

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 

enkäter, intervjuer, observationer)? 

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val 

av försökspersoner rimliga och relevanta i 

förhållande till Din egen utgångspunkt och 

forskarens syfte? 

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 

metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc)? 

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 

stapeldiagram etc) och/eller statistiska analyser? Om 

ja, vilka? 

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes? 

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet 

(kvantitativa analyser), trovärdighet och 

överförbarhet (kvalitativa analyser) säkerställts? 

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara 

möjligt att göra om (replikera) studien genom att 

följa metodbeskrivningen? 

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande 

till Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? 

Finns det svagheter av betydelse för just Dina 

syften? 

  

 

Detta förstår jag inte: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

5. Resultat (eng. Results, Findings)   

a) Beskriv resultaten av undersökningen.  

b) Om statistiska analyser använts identifiera de 

resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån.  

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 

kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga och 

trovärdiga? 

 

6. Diskussion och/eller konklusion (eng. Discussion, 

Conclusion, Implications for further research)  

 

Läs nu diskussion och konklusion igen.  

a) Vilka slutsatser drar forskaren?  

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?  

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, 

forskarens och/eller egna.  

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? 

  

7. Innebörden av studien för den praktiska vården 

(eng. Clinical implications, Implications for practice)  

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska 

vården enligt forskaren?  

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i 

praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö?  

c) Hur skulle användandet av dessa resultat 

förändra arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån 

tidsaspekter, arbetsbelastning, ekonomi, juridiska 

och etiska aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning   

a) Syftet: varför har undersökningen gjort?  

b) Genomförandet: på vilket sätt har 

undersökningen gjorts? 

K    c)Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är?  

d) Relevans: är denna studien relevant för dina 

patienter? 

 

 

c)  

 

 

Detta förstår jag inte: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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