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Introduktion: Att vårdas palliativt med en cancersjukdom innebär att botande behandling 

inte längre är möjlig. Patienten genomgår en rad olika påfrestningar, både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Den palliativa vården syftar till att patienterna ska få leva ett så bra liv som 

möjligt den sista tiden i livet. Syftet: Att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

patienter med cancer i ett palliativt skede. Metod: En litteraturstudie har utarbetats enligt 

Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Resultatet baseras på 11 vetenskapliga artiklar som 

sökts fram från databaserna CINAHL och PUBMED, samtliga artiklar har genomgått en 

kvalitetsgranskning. Resultat: 3 huvudteman och 7 underteman utarbetades som påverkade 

livskvaliteten. Kroppsligt och mentalt lidande: Symtomens påverkan, känslomässiga 

upplevelser, Copingstrategier: Medvetenhet, Tro på gud, bevara vardagligt liv, Att få stöd: 

Familj, vårdgivare. Slutsats: Att leva med cancer i ett palliativt skede medförde många 

personliga förändringar och förluster. De kroppsliga symtomen och känslomässiga 

upplevelserna hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Med hjälp av stöd från familj och 

vårdgivare, olika sätt att hantera sjukdomen och lindring av kroppsligt och mentalt lidande 

kunde livskvaliteten hos patienterna förbättras.  
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Introduktion  

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2017a) är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i 
världen efter hjärt-och kärlsjukdomar och år 2015 rapporterades 8,8 miljoner cancerrelaterade 
dödsfall. När cancersjukdomen inte går att bota och behandling inte längre kan ges i kurativt 
syfte börjar patienterna behandlas palliativt (Twycross 1995). Den palliativa vården är ett stöd 
för att patienten ska få leva ett så aktivt liv som möjligt tills döden inträffar (WHO 2017b) 
och att främja livskvalitet beskrivs som ett primärt mål för den palliativa vården (Peters & 
Sellick 2006). Patienter med obotlig cancer kan uppleva många påfrestningar till följd av den 
fysiska sjukdomen (Miller & Walsh 1991). Att vårda patienter i ett palliativt skede kan utgöra 
stora utmaningar för sjuksköterskor (Hunt & McCaul 1998) och det är lika viktigt att som 
sjuksköterska finnas som stöd för de psykosociala behoven patienterna har, som det är att 
lindra de fysiska symtomen (Miller & Walsh 1991).  

Cancer 

Enligt Socialstyrelsen (2014) förekommer idag ungefär 200 olika cancersjukdomar. I Sverige 
drabbas var tredje person av cancer någon gång i livet och varje år beräknas omkring 23 000 
personer att avlida till följd av en cancersjukdom. Vid cancer sker en okontrollerad delning av 
celler och uppstår genom att en förändring sker i arvsanlaget. Den okontrollerade delningen 
av celler kan leda till att en tumör bildas som kan sprida sig och bilda dottertumörer, som är 
ett annat ord för metastaser. Tumörer kan delas in i godartade, så kallade benigna tumörer och 
elakartade, maligna tumörer. Det är de maligna tumörerna som benämns som cancer.  
Cancer drabbar kvinnor och män i lika stor utsträckning, bland kvinnor är bröstcancer den 
vanligaste formen och bland män dominerar prostatacancern (Socialstyrelsen 2014). Att 
diagnostiseras med en cancersjukdom kan vara överväldigande för patienten, cancern skapar 
oordning i livet då det kan medföra en förändring i identitet, roll, ansvar, prioriteringar, 
behov, planer och det dagliga funktionssättet. Förändringarna kan vara en utmanande 
anpassning för patienterna (Padmaja et al. 2016).  

Palliativ vård 

Begreppet palliativ härstammar från ordet ”pallium” och är ett latinskt ord som innebär kappa 
eller täcke. Med den betydelsen innebär den palliativa vården att täcka över patienternas 
symtom genom åtgärder och på så vis främja välbefinnandet (Twycross 1995). Palliativ vård 
beskrivs som en viktig del av vården för patienter med obotlig cancer (Nelson och Hope 
2012) och fokuserar på att förbättra livskvaliteten (Asgeirsdottir et al. 2017). Enligt Mok och 
Chiu (2004) syftar den palliativa vården till att främja det psykosociala och fysiska 
välbefinnandet hos patienter där botande behandling inte längre är möjlig. Emotionellt och 
psykosocialt lidande är vanligt bland patienter som befinner sig i den sena palliativa fasen av 
cancersjukdomen (Mok och Chiu 2004). Primära och viktiga mål inom den palliativa vården 
omfattar god symtomkontroll till alla patienter oavsett cancersort och stadium av sjukdom 
(Caissie et al. 2012).  

WHO (2002) menar att syftet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten genom att lindra 
fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande för patienter i livets slutskede, vilket enligt 
Rome et al. (2011) kan lindras genom att behandla patientens symtom. Rome et al. (2011) 
beskriver även hur den palliativa vården syftar till att lindra närståendes lidande. Att hjälpa 
patienten och närstående att komma till en insikt om prognosen tas upp som en viktig aspekt 
inom palliativ vård (Rome et al. 2011). Enligt Socialstyrelsen (2004) definieras närstående 
som en person som individen har en nära relation till. Patrick et al. (2001) redogör för målet 
med kvalitetsvård i slutskedet av livet som omfattar en god symtomhantering, att uppnå en 
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känsla av kontroll för de som är döende samt att respektera patientens och anhörigas 
önskemål. Enligt Strang (2008) skiljer cancervården på tidig och sen palliativ fas. Den tidiga 
palliativa fasen innebär en obotlig cancer där behandling fortfarande är möjlig och med 
tumörspecifik behandling kan patienten leva i månader upp till flera år. Syftet med 
behandlingen är att möjliggöra ett förlängt liv samt att förbättra livskvaliteten för patienten. 
Den sena palliativa fasen syftar inte till att förlänga livet för patienten utan till att förbättra 
livskvaliteten. Patienten svarar inte på behandlingar längre och livslängden kan endast sträcka 
sig från veckor till någon månad (Strang 2008). 

Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet har uppmärksammats allt mer inom sjukvården, i och med att patienter 
med cancer kan leva länge med sjukdomen samt att fler människor drabbas har också behoven 
förändrats. Det är av stor vikt att vårdpersonalen arbetar för att främja livskvaliteten för 
patienten och inte bara ser till patienternas fysiska symtom (Rustøen 2003). 
WHO (1997) definierar begreppet livskvalitet som en persons position i livet i relation till de 
målen, förväntningar och bekymmer individen står inför. Livskvalitet förklaras utifrån sex 
olika områden som omfattar: fysisk hälsa, psykisk hälsa, nivå av självständighet, sociala 
relationer, miljö samt andliga och religiösa aspekter (WHO 1997). En annan definition 
redogörs av Schumacher et al. (1991) som förklarar livskvalitet som en individuell 
övergripande tillfredsställelse av livet och en generell känsla av välbefinnande. Patientens 
upplevelse av livskvalitet ändras över tid relaterat till nya erfarenheter (Lampic 2007) men 
beskrivs även i Buetto och Zago (2015) vara beroende av sjukdomsprogression och 
förändringar i värderingar, exempelvis vad som är viktigt i livet.  

 Livskvalitet är enligt Haas (1999) en utvärdering av en individs aktuella livsförhållanden och 
beskrivs som ett subjektivt välbefinnande. Gotay et al. (1992) menar att livskvalitet är ett 
stadium av välbefinnande som sammansätter två komponenter. Den ena komponenten utgör 
förmågan att utföra vardagliga aktiviteter som reflekterar det fysiska, psykologiska och 
sociala välbefinnandet. Den andra komponenten utgör patientens tillfredsställelse med nivåer 
av funktion och kontroll av sjukdomen. Livskvalitet utgör ett viktigt mål för den palliativa 
vården. Patientens livskvalitet främjas när individens önskningar uppnås i förhållande till 
situationen och livskvaliteten hindras när den aktuella situationen är långt ifrån önskemålen 
patienten har (Calman 1984).  

Sjuksköterskans roll 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att sjuksköterskans ansvarsområden är att 
främja eller återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan arbetar 
efter de sex kärnkompetenserna vilket enligt Andersson (2013) innefattar personcentrerad 
vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, evidensbaserad vård, 
säker vård och information. Den personcentrerade vården innebär respekt för patienten som 
en unik människa och innebär även att ge god vård på deras villkor (Epstein & Street 2011). 
Enligt patientlagen (SOSFS 2014:821) skall patientens självbestämmande respekteras. 
 
Ternestedt et al. (2012) beskriver hur den personcentrerade vården grundar sig på den 
enskilda individen och de mål som finns för den sista tiden kvar i livet. Personcentrerad vård 
beskrivs utifrån de 6 S:en som innefattar självbild, självbestämmande, sociala relationer, 
sammanhang, strategier och symtomlindring. Vården syftar till ett fokus på patienten som en 
person och hur patienten upplever sig själv och sin situation. Självbild är utgångspunkten för 
vården, och relaterar till de övriga komponenterna i de 6 S:en. Självbestämmandet utgör de 
psykologiska behoven patienten har men också behovet av att få vara en aktiv medaktör i det 
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egna livet. Sociala relationer omfattar det sociala behovet hos patienten, exempelvis att 
uppleva gemenskap med andra. Sammanhang och strategier i mötet med döden innebär 
patientens andliga och existentiella behov, exempelvis funderingar över livets mening och vad 
som sker efter döden. Symtomlindringen som utgör det sista av de 6 s:en, innebär fysiskt 
lidande och kroppslig omvårdnad och är viktigt för att bevara självbilden (Ternestedt et al. 
2012).  

I Johnston och Smith (2006) betonas vikten av att som sjuksköterska ha en god relation till 
den palliativa patienten. Att främja den goda relationen mellan patient och sjukvårdspersonal 
beskrivs som ett krav för sjuksköterskor i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Att 
finnas som ett stöd och prata med patienten är enligt Johnston & Smith (2006) karaktäristiskt 
för ett professionellt arbetssätt för sjuksköterskan. Utan en bra relation mellan sjuksköterska 
och patient blir inte den palliativa vården tillfredställande. Enligt Rustøen et al. (2009) 
framkommer det att patienter förväntar sig att sjuksköterskan ska vara närvarande och stötta 
patienten genom ett pålitligt och empatiskt förhållningssätt. Genom att påvisa kunskap om 
cancer och behandling beskriver Kvåle och Bondevik (2010) hur sjuksköterskorna kan lindra 
patienternas lidande och medföra trygghet. Det är sjuksköterskans ansvar att förbättra 
livskvaliteten och ge bästa möjliga vård vid livets slut samt utgå från ett etiskt förhållningssätt 
genom att respektera integritet och värdighet hos patienten (Svensk sjuksköterskeförening 
2017). 

Joyce Travelbee:s omvårdnadsteori 

Utgångspunkten inom Joyce Travelbee:s omvårdnadsteori innefattar den unika, oersättliga 
människan (Travelbee 1971). Det förklaras hur den enskilda individens upplevelse av 
allmänmänskliga erfarenheter så som sjukdom, lidande och förluster är en unik upplevelse. 
Lidandet beskrivs ofta vara anknutet till en sjukdom där kroppslig, andlig eller emotionell 
integritet går förlorad. Lidandet ger individen en insikt om betydelsen av fysisk, emotionell 
eller andlig smärta och anses vara en enskild upplevelse som kan föregås av exempelvis 
förlust eller separation från de närstående. Travelbee (1971) definierar två olika reaktionssätt 
för lidandet. Den ena reaktionen innebär att inte acceptera situationen och den andra innebär 
en acceptans av situationen. Genom att acceptera situationen blir lidandet lättare att uthärda 
eller övervinna. Omvårdnadens viktigaste mål beskrivs som att hjälpa människor att finna en 
mening i deras livserfarenheter och hjälpa den drabbade att hantera eller uthärda sjukdomen. 
Att uppleva en mening kopplas ihop med känslan av att vara behövd, vilket gör livet värt att 
leva. Fullkomlig omvårdnad syftar till en mellanmänsklig relation mellan patient och 
sjuksköterska. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient utgör en möjlighet att 
uppnå en mellanmänsklig relation och därmed uppnå omvårdnadens mål. Vikten av att 
tillgodose individens, familjens och samhällets omvårdnadsbehov beskrivs också vara en 
viktig del av relationen (Travelbee 1971).  
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Problemformulering 
Var tredje person drabbas av cancer någon gång i livet, patienter med cancer utgör således en 
stor patientgrupp inom vården. Att drabbas av cancer kan medföra flera symtom, 
påfrestningar och förändringar hos individen som var och en har potential att orsaka lidande 
och hindra livskvaliteten. När patienterna dessutom vårdas palliativt och kommer till insikt att 
tiden kvar är begränsad är omvårdnaden av stor vikt. Det primära målet för den palliativa 
vården är att upprätthålla livskvalitet och det är sjuksköterskans ansvar att tillgodose behoven 
som uppstår hos patienten. Sjuksköterskan möter palliativa patienter med cancer inom flera 
olika verksamheter i vården, det är därför av stor vikt att belysa faktorer som påverkar 
patientens upplevda livskvalitet i det palliativa skedet för att uppnå god omvårdnad. 
 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter 
med cancer i ett palliativt skede.  
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Metod 
 
En litteraturstudie har utarbetats, vilket enligt Polit och Beck (2012) innebär att man studerar, 
granskar och sammanställer vetenskapliga artiklar inom ett tidigare forskningsområde. 
Litteraturstudien har utformats efter Polit och Becks (2012) niostegsmodell. Stegen 
presenteras i figur 1 nedan.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Niostegsmodell av Polit & Beck, fritt översatt till svenska (Polit och Beck 2012). 
 

Litteratursökning  

I steg 1 (figur 1) enligt Polit & Becks niostegsmodell (2012) utformades ett syfte. I Steg 2 
utfördes val av databaser och sökord med relevans för studien. För att få fram artiklar inom 
omvårdnad valdes databaserna Cinahl och PubMed. I Cinahl har sökorden Neoplasms, 
Palliative care och Quality of life sökts i headningstermer. ”Neoplasms” är en term för cancer, 
då cancer inte finns som headings eller Mesh-term i databaserna. ”Quality of life” söktes i 
fritext då headingstermen inte gav tillräckligt med träffar i kombination med övriga sökord. I 
Pubmed användes Mesh-termerna; Neoplasms, Palliative care och Quality of life. I fritext; 
”incurable cancer” och ”quality of life”. ”Quality of life” söktes i fritext då sökordet i Mesh-
term i kombination med övriga sökord gav 1373 träffar, vilket är ett för stort antal att granska. 
”Incurable cancer” ersatte Mesh-termen neoplasms i sökningen då den totala träffen blev för 
stor.  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier identifierades (steg 2). Deltagarna i studierna ska vara 
diagnostiserade med cancer och befinna sig i ett palliativt skede. Alla cancerdiagnoser 
inkluderas och deltagarna ska vara vuxna över 18 år. De inkluderade artiklarna ska ha 
publicerats från år 2007-01-01 till 2017-05-12, vara ”Peer Reviewed” samt svara på det valda 
syftet. Språket ska vara på svenska, engelska eller norska. Exklusionskriterier är reviews 
artiklar. 

Steg 3 utgörs av litteratursökningen i databaserna där abstrakt och titlar granskades för ett 
första urval. Artiklar som var relevanta för studiens syfte valdes. Urval 1, 2 och 3 redovisas i 
tabell 1 och 2 nedan. I tabellerna redovisas externa (inom de olika databaserna) dubbletter.  
Sökningarna i CINAHL och PubMed utfördes i Maj 2017. Manuella sökningen utfördes i 
September 2017.  

Tabell 1. Sökning och urval från databasen CINAHL.  

 

MM = Major Headings S= Sökterm      
 

 

 

 

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MM”Neoplasm”)  14,010    

S2 (MM”palliative 
care”) 

8,875    

S3 (MM”Quality of 
life”) 

13,937    

S4 ”Quality of life” 48,070    

S5 S1 AND S2 309    

S6 S1 AND S2 AND 
S4 

139 17 6 5 

Manuella 
sökningar 

   3 3 

TOTAL   17 9 8 
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Tabell 2. Sökning och urval från databasen PUBMED.  

Sökning Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MESH”Neoplasms”) 926,103    

S2 (MESH”Palliative 
care”) 

18,616    

S3 (MESH”Quality of 
life”) 

85,569    

S4 ”Incurable cancer” 289    

S5 ”Quality of life” 158,820    

S6 S1 AND S2 AND S3 1,373    

S7 S2 AND S3 AND S4 32 8 ((1)) 4((1)) 4((1)) 

TOTAL   8 ((1)) 4((1)) 4 ((1)) 

 
MESH = Medical Subject Heading S=Sökterm  (( )) = Externa dubbletter 
 

Urval  
 
Urval 1: Totalt primärgranskades 170 artiklar från Cinahl och PubMed (tabell 1 och 2) efter 
att interna och externa dubbletter räknats bort. Genom att läsa titlar, abstrakt och granska 
källans lämplighet valdes 29 relevanta artiklar ut för litteraturstudiens syfte. Detta 
genomfördes enligt steg 4.  

Urval 2: I steg 5 & 6 granskades de 29 artiklarna ytterligare. Metod och resultat lästes enskilt 
av författarna för att sedan diskutera materialet gemensamt. Granskningen säkerställde att 
artiklarna besvarade det valda syftet och överensstämde med inklusions- och 
exklusionskriterierna. Syftet jämfördes med artiklarnas resultat och inklusionskriterierna 
jämfördes med artiklarnas metod. Totalt kvarstod 9 artiklar från databassökningarna. För att 
utöka materialet för studien gjordes manuella sökningar i Cinahl. Genom att söka på 
artikelförfattare från redan valda artiklar samt granskning av referenslistor tillkom 3 artiklar. 
Totalt 12 artiklar valdes från urval 2 (tabell 1 & 2).  

Urval 3: I steg 7 sekundärgranskades de 12 artiklarna genom att använda granskningsmallarna 
”Guide to an overall critique of a quantitative research report” och ”Guide to an overall 
critique of a qualitative research report” (Polit och Beck 2012). Efter granskningen 
exkluderades en av artiklarna då den inte var etiskt godkänd. Totalt 11 artiklar finns med i 
studiens resultat som presenteras i artikelmatrisen (bilaga 1).  
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Databearbetning 

Initialt läste författarna igenom artiklarna enskilt ett flertal gånger. För att undvika 
misstolkningar av resultatet diskuterades artiklarna gemensamt av författarna. Artiklarna 
analyserades genom att meningar och stycken som besvarade litteraturstudiens syfte 
markerades och skrevs ned på post-it lappar. Samband identifierades och genom diskussioner 
framkom tre huvudkategorier och sju underkategorier som sammanställdes och redovisas i 
resultatet (Steg 8 och 9).  

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit & Beck (2012) bör primärkällor huvudsakligen användas för att få ett tillförlitligt 
resultat. Plagiering, fabricering eller stöld av data ska undvikas, då det avviker mot god 
vetenskaplig sed (Vetenskapsrådet 2007). Artiklarna granskas objektivt då inga egna 
värderingar eller förkunskaper ska påverka resultatet i studien. Inga artiklar bör exkluderas på 
grund av att materialet inte ger förväntat resultat (Polit och Beck 2012). Samtliga artiklar som 
har granskats är skrivna på engelska och översättningen har utförts med hjälp av egen 
kunskap samt av svenskt-engelskt lexikon. Enligt Polit & Beck (2012) ska citat som använts i 
resultatet skrivas på originalspråk för att undvika felaktig översättning. Forsberg och 
Wengström (2013) beskriver att det är viktigt att alla artiklar i resultatet har blivit godkända 
av etisk kommitté eller att noga överväganden har gjorts. Alla artiklar i litteraturstudiens 
resultat är godkända av etisk kommitté eller av sjukhusets/universitetets kommitté. Enligt 
vetenskapsrådet (2003) presenteras fyra allmänna huvudkrav för forskning. 
Informationskravet innebär att deltagarna i studien bör informeras om syftet med studien samt 
villkoren för deltagande. Samtyckeskravet syftar till deltagarens självbestämmande vad gäller 
medverkan i studien. Konfidentialitetskravet är till för att ge förtroende och bevara 
deltagarnas uppgifter så säkert som möjligt. Nyttjandekravet innebär att all personlig data som 
tagits fram i studier enbart får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2003). Kraven har 
tagits hänsyn till vid urval 2 och 3 då författarna säkerställt att kraven följts i de valda 
artiklarna. 

 

 

  



   

 12 

Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter 
med cancer i ett palliativt skede. Resultatet baseras på 11 vetenskapliga artiklar, varav fem 
kvalitativa, fem kvantitativa samt en mixad metod. Efter databearbetningen sammanställdes 
resultatet i tre huvudkategorier och sju underkategorier som påverkar patientens livskvalitet i 
det palliativa skedet. Resultatet visar faktorer som både minskar och ökar livskvaliteten. 
”Kroppsligt och mentalt lidande” minskade livskvaliteten, ”Copingstrategier” och ”Att få 
stöd” ökade livskvaliteten. Kategorierna presenteras i figur 2 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, sammanställning av faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med cancer i 
ett palliativt skede. 
 
Kroppsligt och mentalt lidande 

Symtomens påverkan 

I Cui et al. (2014) rapporterades de mest förekommande symtomen som påverkade patientens 
livskvalitet, vilka var: smärta, aptitförlust, fatigue, orkeslöshet och andnöd. Smärta var det 
vanligaste symtomet som påverkade patienten både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt (Cui 
et al. 2014) samt ökade risken för en försämrad livskvalitet (Melin-Johansson et al. 2010). 
Patienternas fysiska symtom och status begränsade det sociala livet, bidrog till en känsla av 
att vara fånge i sin egen kropp och återhöll deras vilja att leva (Melin-Johansson et al. 2008). 
Att vara fri från fysiska symtom beskrivs i Melin-Johansson et al. (2006) som att uppleva 
välbefinnande, känna sig funktionell samt att kunna balansera vila och fysisk aktivitet. I Lowe 
et al. (2009) påvisas en förbättring av symtom och en ökad livskvalitet hos patienter med 
cancersjukdom vid fysisk aktivitet. Genom att promenera 30 minuter om dagen minskade 
symtomen smärta, trötthet och illamående. Vidare beskriver Melin-Johansson et al. (2008) att 
om deltagarna var fysiskt begränsade av sjukdomen minskade den fysiska kontakten med nära 
och kära, vilket medförde en känsla av ensamhet och att inte vara älskad.   
Flera studier (Melin-Johansson et al. 2006; Melin-Johansson et al. 2008) påvisar hur effektiv 
symtomkontroll och smärtlindring bidrog till en bättre vardag. Med minskade symtom så som 
smärta, sömnlöshet och aptitlöshet ökade patienternas hoppfullhet, livskvalitet, bidrog till en 
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inre frid (Melin-Johansson et al. 2008) samt ökade möjligheten att utföra de aktiviteter man 
ville göra (Melin-Johansson et al. 2006).  

Känslomässiga upplevelser 

I flera studier (Spiroch et al. 2000; Muniz da Costa Vargens et al. 2012; Melin-Johansson et al 
2006; Melin-Johansson et al. 2008) beskrivs hur oro inför döden påverkade patienterna. 
Många upplevde en känsla av oro och frustration (Muniz da costa vargens et al. 2012) vilket 
gjorde det svårare att gå vidare med livet som var och därmed försämrades livskvaliteten 
(Melin-Johansson et al. 2006). Trots denna oro försökte många av deltagarna att inte tänka på 
döden (Muniz da Costa Vargens et al. 2012) utan istället försöka vara psykiskt stabila och 
göra det bästa av situationen (Melin-Johansson et al 2006). Vidare beskriver Melin-Johansson 
et al. (2006) hur känslor av oro hindrade patienterna från att uppleva god livskvalitet. Att leva 
i en orolig kropp var som att leva med en dödsdom som styrde hela deras liv och tanken av att 
tiden kvar var begränsad bidrog till en känsla av osäker existens och att vara fysiskt och 
psykiskt fängslad (Melin-Johansson et al. 2008). Flera studier tar upp rädslan att vara en 
börda för någon annan (Melin-Johansson et al. 2008; Yamagishi et al. 2012). Patienterna 
oroade sig över vad vårdpersonal och vänner skulle tycka om dem och de kände sig 
förändrade både fysiskt och mentalt vilket bidrog till en rädsla att inte bli älskad (Melin-
Johansson et al. 2008).  

”I am becoming more reserved. That is why it is so difficult (sad). I daren’t be open about my 
feelings anymore. It is as if people dislike me even more when I am (sad). And then I cry more 

(sad). (Melin-Johansson et al. 2008, s. 234). 

I Muniz da Costa Vargens et al. (2012) beskriver deltagarna hur personer runt omkring 
associerade cancern med döden och såg på dem som om de var döende, patienterna upplevde 
det som en svår känsla att handskas med. Att bli respekterad som en individ och inte endast 
en sjukdom var viktigt för att uppleva livskvalitet (Yamagishi et al. 2012).  

Copingstrategier 

Medvetenhet  

Flera studier (Melin-Johansson et al. 2008; Cui et al. 2014; Kyung-Lee et al. 2011) påvisar att 
medvetenhet om sjukdomens status är kopplat till patientens livskvalitet.  
Att vara medveten om det obotliga tillståndet och prognosen resulterade i en positiv och 
förbättrad livskvalitet (Cui et al. 2014; Kyung-Lee et al. 2011). Det visade sig att den 
personliga rollen, emotionell och social funktion, symtom, ångest och ekonomiska svårigheter 
förbättrades vid medvetenhet, jämfört med patienter som var omedvetna om sitt tillstånd 
(Kyung-Lee et al. 2011). Att vara förberedd och medveten om vad som ska ske gav en känsla 
av säkerhet och mod att omvärdera livet. Det gav också tid till att förbereda sig själv och 
anhöriga för att döden närmade sig och på så sätt kunna släppa livet som varit (Melin-
Johansson et al. 2008). Genom att acceptera situationen påvisades en förbättrad livskvalitet 
och en minskning av depression och ångest, i jämförelse med förnekelse som resulterade i en 
försämrad livskvalitet och ökad depression och ångest (Nipp et al. 2016). Acceptansen bidrog 
även till en positiv syn på livet (Cui et al. 2014).  
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Tro på gud  

Tron på gud visade sig vara en viktig del i hanteringen av sjukdomen (Muniz da Costa 
Vargens et al. 2012; Prince-Paul 2008). Informanterna uttryckte att det var tack vare gud som 
de hade tagit sig igenom svårigheterna och fortfarande var vid liv (Muniz da Costa Vargens et 
al. 2012). I Prince-Paul (2008) berättar samtliga deltagare att deras tankesätt hade ändrats 
angående meningen med gud eller en högre makt. Tron på gud hade inte haft en central roll i 
patienternas liv innan cancerdiagnosen men var nu betydelsefull för hanteringen av 
sjukdomen.  

”A person without god has no relationship-there’s just nothing left. Without god’s presence 
and input, my life would be a mess. I’m being led, things will turn out right. He carries me 

through”. (Prince-Paul et al. 2008, s. 368) 

Bevara vardagliga livet 

I Melin-Johansson et al. (2008) betonas vikten av att vårdas i hemmet som cancersjuk. I 
studien framkom det att informanterna kände sig självständiga när de fick vårdas i sitt hem 
med tillgång till sina privata ägodelar, det gav en känsla av välbefinnande.  
Flera studier (Melin-Johansson et al. 2006; Prince-Paul 2008; Muniz da Costa Vargens et al. 
2012) påvisar betydelsen av att bevara det vardagliga livet. Det var betydelsefullt för 
patienterna att leva livet som de gjort innan sjukdomen (Melin-Johansson et al. 2006; Muniz 
da Costa Vargens et al. 2012). Patienterna hade svårt att gå vidare med livet om de oroade sig 
och slutade göra upp planer. Att utföra vardagliga uppgifter som tidigare i livet bringade en 
känsla av tillfredställelse och självständighet och det var en faktor som bevarade 
livskvaliteten. Vardagliga uppgifter både i och utanför hemmet hade även en annan viktig 
betydelse då det avledde patienterna från smärtan när den bröt igenom (Melin-Johansson et al. 
2006). 

” I can come home and get on with lots of different housework and the time passes so quickly 
and i don’t think about having a sore back, I really don’t.”   

(Melin-Johansson et al. 2006, s. 395) 

I Prince-Paul (2008) beskriver deltagarna hur deras personliga roll förändrats till följd av att 
den fysiska förmågan försämrats, det resulterade i att den sociala identiteten hotades och 
patienterna blev mer beroende av hjälp från andra. Trots förändringar i rollen beskriver 
patienterna hur ett fortsatt deltagande i familjeaktiviteter (Prince-Paul 2008) och 
familjeproblem gav en känsla av normalitet (Melin-Johansson et al. 2006) och resulterade i en 
motivation till att fortsätta leva (Melin-Johansson et al. 2006; Prince-Paul 2008). Genom att 
uppleva meningsfullhet i livet sågs en förbättring av livskvaliteten (Melin-Johansson et al. 
2010). Trots betydelsen av det vardagliga livet beskriver Melin-Johansson et al. (2006) hur en 
del av patienterna kontrollerade över sjukdomen och därmed anpassade sitt liv efter 
situationen de befanns sig i. Genom att bestämma över situationen kunde patienterna hantera 
sjukdomen på ett positivt sätt och därmed försöka leva ett positivt liv.  

Att få stöd 

Familj 

I flera studier (Melin-Johansson et al. 2008; Melin-Johansson et al. 2006; Cui et al. 2014; 
Muniz da Costa Vargens et al. 2012; Spiroch et al. 2000; Nipp et al. 2016; Prince-Paul 2008) 
påvisas att det sociala stödet från familj och vänner ger en ökad möjlighet att uppleva 
livskvalitet. Prince-Paul (2008) påtalar hur kärlek från olika relationer var viktigt för att 
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patienterna skulle uppleva tröst. Deltagarna beskriver att det var en ljuspunkt i livet att ha 
någon familjemedlem nära som hjälpte och stöttade dem (Melin-Johansson et al. 2008), de 
beskrev hur det bringade lycka och ökade livskvaliteten (Spiroch et al. 2000; Nipp et al. 
2016). Att ha någon familjemedlem nära var även viktigt för det emotionella stödet (Melin-
Johansson et al. 2006). Genom det emotionella stödet påvisades en minskning av depression 
och ångest (Nipp et al. 2016). En större familj resulterade i mer stöd (Cui et al. 2014). Att få 
stöd genom uppmärksamhet och kärlek från familj och vänner gjorde att deltagarna lättare 
kunde ta sig igenom den svåra situationen och leva sina liv så likt som innan de blev sjuka 
(Muniz da Costa Vargens et al. 2012). Däremot upplevde deltagarna en känsla av oro och 
sorg då de var medvetna om att de skulle lämna sin familj vid deras bortgång (Spiroch et al. 
2000). 

”Then I don’t think things are so difficult for me at all. It´s much more difficult for those who 
will be left behind, who have to fix everything for me. It will most surely take a year or more 

for them to get over this”. (Melin-Johansson et al. 2008, s. 235) 

Vårdgivare  

I Melin-Johansson et al. (2006) förklarade patienterna vikten av att få professionell stöttning 
från både sjuksköterskor från avdelning och från palliativa teamet. Stöttningen från det 
palliativa teamet innebar hembesök och kontinuerlig kontakt med vårdpersonal vilket gav en 
känsla av säkerhet hos patienterna. En bra relation med vårdgivare gav en känsla av 
tacksamhet (Prince-Paul 2008), trygghet och säkerhet (Melin-Johansson et al. 2006) och 
resulterade i en ökad livskvalitet (Yamagishi et al. 2012). Många patienter upplevde att 
vårdpersonalen fanns som stöd när det var svårt att prata med familjen (Melin-Johansson et al. 
2008) och vårdpersonalens positiva inställning vid samtalen gav en positiv känsla hos 
patienterna (Melin-Johansson et al. 2006). Att vårdas av ett palliativt team innebar enkel 
tillgång till vårdpersonal, på så sätt att patienterna lätt kunde komma i kontakt med personalen 
när behovet uppstod (Melin-Johansson et al. 2006). Patienterna upplevde en förbättrad 
relation till vårdpersonalen när de blev inskrivna till det palliativa teamet (Melin-Johansson et 
al. 2010), det medförde en känsla av trygghet (Melin-Johansson et al. 2006), påvisade en 
förbättrad vård, lindring av symtom och därmed en förbättrad livskvalitet (Melin-Johansson et 
al. 2010). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter 
med cancer i ett palliativt skede. Resultatet visar att flera olika faktorer har en inverkan på 
patientens upplevda livskvalitet. Tre huvudkategorier identifierades med sju underkategorier. 
Kroppsligt och mentalt lidande med underkategorierna symtomens påverkan och 
känslomässiga upplevelser. Copingstrategier med underkategorierna medvetenhet, bevara 
vardagliga livet och tro på gud. Att få stöd med underkategorierna familj och vårdgivare. 
Patienterna besvärades av ett flertal symtom, förändringar i livet och känslomässiga 
upplevelser som kunde vara ett hinder för att uppnå livskvalitet.  
Med stöd från familj och vårdgivare, olika sätt att hantera sjukdomen och god 
symtomlindring sågs en förbättrad livskvalitet.  

Resultatdiskussion 

I huvudkategorin ”Kroppsligt och mentalt lidande” framkom att smärta var ett vanligt 
förekommande och besvärande symtom som påverkade patienternas livskvalitet. Black et al. 
(2011) styrker detta som beskriver att många patienter med cancer upplever fysisk smärta. 
Smärtan påverkade livskvaliteten negativt och bidrog till att andra symtom så som trötthet, 
ångest, aptitlöshet samt graden av komfort förvärrades (Black et al. 2011). I litteraturstudiens 
resultat framkom hur patienter upplevde en rädsla för att vara en börda för någon annan. Det 
redogörs även i en artikel av McPhersona et al. (2007) som lyfter fram hur rädslan för att vara 
en börda i ett palliativt skede var en vanligt förekommande känsla. Patienterna menade på att 
vårdgivare får belastas med patienternas fysiska behov så som hjälp med hygien och 
vardagliga aktiviteter. Patienterna beskrev också hur familjen fick ta itu med problem som de 
tidigare klarat av själva. En annan upplevd börda förekom också, patienterna kände en oro 
inför att vårdpersonalen skulle bevittna deras bortgång (McPhersona et al. 2007). I 
litteraturstudien beskrivs hur känslor av oro och frustration hindrade patienterna från att 
uppleva livskvalitet, de oroade sig mycket över vad personer omkring skulle tycka om dem.  
Vetskapen om att tiden kvar var begränsad gjorde att patienterna kände sig psykiskt och 
fysiskt fängslade. I en studie av Coyle (2016) beskriver patienterna hur de oroade sig över hur 
de skulle bli ihågkomna efter deras bortgång. Andra känslor av oro som inkluderade att finna 
en mening i situationen förekom också samtidigt som frustration över varför de drabbats tärde 
på patienterna (Coyle 2006). Det viktigaste syftet med omvårdad beskrivs av Travelbee 
(1971) vara att hjälpa till att finna en mening i människor livserfarenheter, hjälpa patienter att 
hantera och uthärda sjukdomen samt att främja hälsa. 

I huvudkategorin ”Copingstrategier” framkom att vara medveten om sjukdomens status 
resulterade i en bättre livskvalitet. Genom att vara medveten kunde patienterna omvärdera 
livet och förbereda sig inför döden. Att acceptera situationen de befann sig i bidrog till en 
minskning av de emotionella symtomen och patienterna såg mer positivt på livet. I Joyce 
Travelbees omvårdnadsteori förklaras hur användningen av acceptans i situationen bidrar till 
att lättare kunna uthärda lidandet (Travelbee 1971). I en studie av Louma et al. (2004) 
beskrivs hur patienter med cancer i ett palliativt skede omvärderar livet, uppskattar saker i 
vardagen på ett mer betydelsefullt sätt och försöker leva varje dag fullt ut för att bevara 
livskvaliteten. Det framkom även, i motsats till litteraturstudiens resultat, hur patienterna 
försökte bevara den emotionella funktionen genom att förneka situationen och inte tänka på 
sjukdomen (Louma et al. 2004). I litteraturstudien framkom hur den fysiska förmågan 
förändrats med sjukdomen vilket gjorde att patienterna fick ta en beroende roll, det 
resulterade i att den sociala identiteten och rollfunktionen förändrades. Att bevara det 
vardagliga livet var viktigt för patienterna och uppfylldes genom att fortsätta delta i 
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familjeaktiviteter, inkluderas i vardagen med familjeproblem och uppleva självständighet. 
Resultatet stöds av Louma et al. (2004) som beskriver hur begränsningen i den fysiska 
funktionen påverkade patienternas förmåga att utföra vardagliga uppgifter samtidigt som det 
medförde en förändring i deras roll. Patienterna blev mer beroende av andra vilket bidrog till 
en känsla av hjälplöshet. I en annan studie (Bahrami 2011) förklarar sjuksköterskor hur orken 
att utföra vardagliga aktiviteter är en viktig aspekt för att bevara livskvaliteten för patienter 
med cancer. Att kunna utföra grundläggande behov som att äta, mobiliseras och gå på 
toaletten är faktorer som har en inverkan på livskvaliteten. Joyce Travelbee kopplar ihop 
känslan att vara behövd med upplevelse av mening (Travelbee 1971). Vilket stärker 
litteraturstudiens resultat där det framkom att genom att uppleva meningsfullhet kunde 
livskvaliteten bevaras, exempelvis genom att bli fortsatt inkluderad i familjeproblem och 
aktiviteter.  

I litteraturstudien framkom att vårdmiljön hade en inverkan på patientens livskvalitet. Genom 
att få vårdas i sin hemmiljö kunde en ökad livskvalitet ses då patienterna kände sig mer 
självständiga. Detta styrks av Bahrami (2011) som intervjuade sjuksköterskor som jobbar 
inom onkologi. Det framkom att sjuksköterskorna identifierat en relation mellan miljön och 
patientens livskvalitet. Att leva i en miljö som är annorlunda från patienternas vanliga bostad 
menade sjuksköterskorna på hade en negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Om 
patienterna var inneliggande på sjukhus en längre tid kunde sjuksköterskorna uppmärksamma 
hur integriteten hotades och personliga vanor hindrades (Bahrami 2011). Däremot framkom 
det hur patienter som lever hemma upplever en oro för att belasta vårdgivarna. Patienterna 
erbjöd sig att flytta från hemmet till en vårdande enhet för att slippa vara en börda för någon 
annan, trots att viljan fanns att få leva hemma (McPhersona et al. 2007).  

I huvudkategorin ”Att få stöd” beskrivs betydelsen av att få stöttning från familjen, vänner 
och vårdgivare. Genom stöttning i form av kärlek och tröst kunde en bättre livskvalitet ses. 
Resultatet stöds av Pentz (2005) som beskriver att det är viktigt med ett socialt stöd från 
familj, vänner, vårdgivare samt andra personer i omgivningen. Med det sociala stödet kunde 
patienterna känna en mening med livet (Pentz 2005). En bra tillgång till det sociala stödet 
visade sig kunna reducera stress och förbättra återhämtningen (Rowlands och Noble 2008).  
En annan studie (Atesci et al. 2004) visade att brist på stöd från familjen var den faktorn som 
påverkade de psykosociala stressfaktorerna hos många patienter mest. Relationerna visades i 
Bahrami (2011) vara en viktig faktor för patienternas livskvalitet och Louma et al. (2004) 
redogör för betydelsen av att bevara relationerna. Sjukdomsupplevelsen och värdigheten hos 
patienterna kunde kontrolleras om de ömsesidiga relationerna bevarades (Louma et al. 2004).  

I litteraturstudiens resultat framkom att professionell stöttning från vårdgivare var en viktig 
faktor för livskvaliteten. En bra relation till vårdgivaren gav patienterna en känsla av trygghet, 
säkerhet, tacksamhet och ökade livskvaliteten. En studie (Rowlands och Noble 2008) visar att 
god kommunikation med personalen kan minska ångest, oro och förbättra den övergripande 
utgången för patienten och familjen. Det var även viktigt för patienterna att personalen var 
kompetent, närvarande, vänliga samt att de främjade interaktion och ömsesidigt stöd 
(Rowlands och Noble 2008). Det har däremot visat sig att patienter och vårdpersonals 
uppfattning om emotionellt stöd inte är helt överensstämmande. Patienter och dess familjer 
värdesatte sjuksköterskors åtgärder som omfattade fysisk komfort samt information och råd, 
sjuksköterskor betonade istället åtgärderna som fick patienterna att uttrycka mer känslor om 
sjukdomen (Skilbeck & Payne 2003). Resultatet i litteraturstudien visade en positiv effekt av 
att vårdas av ett palliativt team. Patienterna kunde enkelt nå personalen och det påvisades en 
förbättrad kontakt mellan vårdgivare och patient vilket förbättrade vården och ökade 
livskvaliteten. Resultatet styrks av Heyland et al. (2006) där patienter beskriver viktiga 
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komponenter för vården i livet slutskede. De viktigaste faktorerna som kom fram var att ha en 
bra relation med vårdgivaren, vilket inkluderade att kunna lita på personalen, att ha en god 
kommunikation samt kontinuitet i vården. Vikten av en god kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient beskrivs även i Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Den goda 
kommunikationen gör det lättare för patienterna att ta sig igenom lidandet och finna en 
mening (Travelbee 1971).  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har utförts på ett strukturerat arbetssätt och förhåller sig till Polit & Beck 
niostegsmodell (figur 1). Databaserna Cinahl och PubMed använts och valdes med syftet att 
hitta artiklar med relevans för omvårdnad. En nackdel med PubMed kan vara att artiklar som 
fokuserar på det medicinska fås fram, författarna ser det dock inte som en svaghet då artiklar 
inom det medicinska området exkluderades.  

I databaserna har Mesh- och Headings-termer använts i så stor utsträckning som möjligt, det 
ses som en styrka då det försäkrar att sökorden fokuserar på det valda ämnet, därmed stärks 
validiteten i studien (Polit & Beck 2012). Sökorden valdes med relevans för studiens syfte. 
Cancer som är det berörda ämnet fanns inte som någon Mesh- eller Headingsterm och söktes 
därför som Neoplasms i båda databaserna, då det är en term för cancer. I Cinahl söktes 
”Quality of life” i fritext då sökningen i Headings-term inte gav tillräckligt med träffar i 
kombination med övriga sökord. I PubMed ersatte ”incurable cancer” i fritext Mesh-termen 
Neoplasms då sökordet Neoplasms i kombination med övriga Mesh-termer gav ett stort antal 
artiklar att granska. ”Incurable cancer” i kombination med Mesh-termerna Palliative care och 
Quality of life gav endast 32 träffar för urval 1. Sökningen resulterade i tre valda artiklar som 
ingår i studiens resultat, författarna anser därför att sökningen var relevant för studien.  

Ytterligare en sökning utfördes i Cinahl efter urval 2 för att undersöka om antalet artiklar 
kunde utökas. Neoplasms, palliative care, hospice and palliative nursing söktes i headings-
termer. ”Quality of life” or ”well-being” söktes i fritext. Hospice and Palliative nursing 
användes för att undersöka om artiklar med ett omvårdnadsperspektiv kunde utökas. ”Well-
being” i kombination med ”Quality of life” användes för att undersöka om fler artiklar som 
identifierar faktorer som påverkar patientens upplevelse av livskvalitet kunde fås fram. 
Sökningen gav inga artiklar efter urval 2 och har därför inte redovisats i tabellform då det inte 
påverkar studien. Sökningen i Cinahl bör vara en styrka då författarna har undersökt om andra 
sökord kunde ge ytterligare träffar som svarade på studiens syfte.  

Vid artikelgranskningen i urval 3 som utfördes enligt Polit & Becks (2012) 
granskningsmallar, exkluderades en artikel då den inte var etiskt granskad. Det totala antalet 
artiklar bedömdes av författarna vara för sparsamt, vilket var åtta artiklar för urval 3. Det 
utfördes därför manuella sökningar som resulterade i tre nya artiklar. De manuella artiklarna 
valdes ut genom att söka på artikelförfattare från urval 2 samt genom granskning av artiklars 
referenslistor från urval 1. Två av de manuella artiklarna följer inte årsgränsen för 
inklusionskriterierna då de var publicerade innan år 2007. Författarna ser inte det som en 
svaghet då artiklarna har varit viktiga för litteraturstudiens resultat.  

Databearbetningen utfördes genom att författarna läste igenom de 11 utvalda artiklarna enskilt 
för att sedan diskutera och tolka artiklarnas resultat gemensamt. Tillvägagångssättet 
säkerställde att resultatet inte misstolkats av någon av författarna. Fördomar och förkunskaper 
hos författarna har lagts åt sidan och har därmed inte påverkat resultatet i studien. Viktiga 
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delar i artiklarna markerades och skrevs ner för att börja arbeta fram kategorier. Författarna 
diskuterade gemensamt fram tre huvudkategorier och sju underkategorier. Metoden i form av 
litteratursökning, urval och databearbetning har beskrivits noggrant och utförligt så att 
reliabilitet och replikerbarhet uppnås. De inkluderade artiklarna i studien är skrivna på 
engelska och översättningen har gjorts med hjälp av egen kunskap samt svenskt-engelskt 
lexikon då båda författarnas modersmål är Svenska. Citat som har stärkt resultatet i studien 
har inte översätts från originalspråket för att undvika felaktig översättning.  

De vetenskapliga artiklarna som utgör resultatet är fem kvalitativa, fem kvantitativa samt en 
mixad metod. Forsberg & Wengström (2013) beskriver hur en litteraturstudie styrks av att 
använda båda metoderna. Dock skulle resultatet i denna litteraturstudie kunnat få en mer 
djupgående beskrivning av patienters upplevelse av livskvalitet om studien endast baserats på 
kvalitativa studier. Resultatet i den typen av studier ger en djupgående beskrivning av ett 
fenomen. Att använda båda metoderna till studiens resultat bör ändå vara en styrka då de 
kvantitativa artiklarna kan styrka det mer djupgående resultat som kvalitativa artiklar ger.  

Artiklarna i studiens resultat kommer från sex olika länder, Sverige (n=4), USA (n=3), Japan 
(n=1), Kanada (n=1), Korea (n=1) och Kina (n=1). Litteraturstudiens resultat har därmed fått 
ett brett världsperspektiv med uppfattningar från olika sociala och kulturella delar av världen. 
Författarna ser därför att litteraturstudiens resultat skulle kunna överföras globalt.  
Förutsättningarna för en god palliativ vård skulle kunna skilja sig i olika världsdelar, dock har 
inte skillnader uppmärksammats av författarna och därmed inte påverkat resultatet.  

 

Klinisk betydelse  

Cancer drabbar många människor och är den näst vanligaste sjukdomen i världen. Då var 
tredje person någon gång i livet drabbas är det ett viktigt ämne att fördjupa sig mer i. 
Litteraturstudien belyser viktiga faktorer som påverkar patienterna i slutet av livet samt vad 
sjuksköterskor kan bidra med för att förbättra livskvaliteten. Inom den palliativa vården läggs 
mycket vikt på en bra relation mellan sjuksköterska och patient och denna aspekt är viktig att 
ta hänsyn till vid vårdande av patienter i ett palliativt skede. Det är sjuksköterskans ansvar att 
acceptera olikheter och tillgodose varje patients individuella behov på ett respektfullt sätt. En 
ökad kunskap och förförståelse om faktorer som påverkar patientens livskvalitet i det 
palliativa skedet underlättar sjuksköterskans omvårdnad till patienten och därmed möjligheten 
att lindra lidandet. Då livskvaliteten är en viktig komponent att tillgodose i slutet av livet är 
det av vikt att uppmärksamma de faktorer som förbättrar och försämrar livskvaliteten och 
därmed kunna förbättra sista tiden i livet för patienten.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns en bred forskning inriktad på livskvalitet hos patienter med en cancersjukdom. 
Intressant vore om fortsatt forskning riktas mot eventuella könsskillnader, då det var sparsamt 
med jämförelser i studierna. Vården i olika världsdelar kan skiljas åt beroende på vilka 
förutsättningar, resurser och kulturella skillnader som föreligger. Att jämföra olika skillnader i 
upplevd livskvalitet hos patienter med cancer beroende på kultur och land vore därför av 
intresse.  
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Slutsats 

Litteraturstudiens resultat påvisar faktorer som både försämrar och förbättrar patientens 
livskvalitet. Att leva med cancer i ett palliativt skede medförde många personliga förändringar 
och förluster. De kroppsliga symtomen och känslomässiga upplevelserna hade en negativ 
inverkan på livskvaliteten. Med hjälp av stöd från familj och vårdgivare, olika sätt att hantera 
sjukdomen och lindring av kroppsligt och mentalt lidande kunde livskvaliteten hos 
patienterna förbättras. 
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Quality of Life in 
Patients With 
Advanced Cancer at 
the End of Life as 
Measured by the 
McGill Quality of Life 
Questionnaire: A 
Survey in China.          

 

Syftar till att undersöka 
livskvaliteten av 
patienter med 
avancerad cancer 

Kvantitativ tvärsnittsundersökning genom 
ett frågeformulär, specifikt för patienter 
med palliativ vård 

Urval: 567 patienter deltog från 13 
sjukhus. 

Bortfall: 15,7% 

Resultatet påvisade fem fysiska 
symtom som besvärade patienterna 
mest: Smärta, aptitlöshet, fatigue, 
kraftlöshet och dyspné.  

Kyung-Lee, M., Kyung-Baek, 
S., Kim, S., Seog-Heo,D., Ho-
Yun, Y., Ryun-Park,S. & 
Suk-kim, J. 

2011 
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Awareness of incurable 
cancer status and 
health-related quality 
of life among advanced 
cancer patients:  A 
prospective cohort 
study. 

 

Undersöka effekten av 
patienternas 
medvetenhet om 
sjukdomsstatus på 
hälsorelaterad 
livskvalitet, bland 
patienter med obotlig 
cancer som genomgår 
palliativ kemoterapi. 

Kvantitativ enkätundersökning. 
Prospektiv kohortstuide. 

Urval: 100 patienter rekryterades från två 
universitetssjukhus och från Korea 
National Cancer Center.  

Bortfall: 2%. 

 

Patienterna som var medvetna om sin 
hälsostatus hade högre social 
funktion, lägre utmattning, 
aptitförlust, förstoppning, 
ekonomiska svårigheter och ångest, i 
jämförelse med de som inte var 
medvetna om sin hälsostatus. 

Lowe, S., Watanabe, S., 
Baracos, V. & Courneya, K. 

 

Associations between 
physical Activity and 
Quality of life in 
Cancer Patients 
Receiving Palliative 

Syftet är att undersöka 
sambandet mellan 
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cancerpatienter som 

Mixad metod, tvärsnittsundersökning 
genom intervjuer samt utvärdering av 
livskvalitet genom ett formulär.  

Urval: 50 patienter rekryterades från en 

Den mest rapporterade fysiska 
aktiviteten var promenader och 
vardagssysslor. Resultaten visar en 
signifikant positiv koppling mellan 
30 minuters fysisk aktivitet/dag och 
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2009 

Canada 

Care: A Pilot Survey. vårdas palliativt. poliklinisk palliativ vårdklinik samt 
palliativa hemvården.  

Bortfall: 0%.  

livskvalitet.  

Det fanns inga signifikanta skillnader 
för fysisk funktion eller symtom.  
 

 

Melin-Johansson, C., 
Axelsson, B., Gaston-
Johansson, F. & Danielsson, 
E.  

2010  

Sverige 

 

Significant 
improvement in quality 
of life of patients with 
incurable cancer after 
designation to a 
palliative homecare 
team. 

Beskriva och jämföra 
livskvaliteten före och 
efter beteckning till ett 
palliativt vårdteam. 

Kvantitativ enkätsundersökning. 
Pilotundersökning med fem patienter 
gjordes först för att testa studiens praktiska 
rekryterings- och datainsamlingsmetod.  
Deskriptiv pre-test post-test användes.  

Urval: 63 patienter som skulle skrivas in i 
palliativa hemvården genomförde enkäten.  

Bortfall: 0%. 

  

 

Efter beteckning till ett palliativt 
team förbättrades 6 områden 
signifikant:  

1.Timmar liggandes under dagen.  
2.  Illamående 
3. Ångest 
4. Få kontakt med vårdpersonal 
5. Mottagen vård 
6. Övergripande livskvalitet. 

Totalt 52,3% bedömde att sin 
övergripande livskvalitet blev bättre 
efter beteckning till ett palliativt 
vårdteam.  

Melin-Johansson, C., Ödling, 
G., Axelsson, B. & Danielson, 
E. 

2007 

Sverige  

The meaning of quality 
of life: Narrations by 
patients with incurable 
cancer in palliative 
home care. 

 

Att belysa betydelsen 
av livskvalitet hos 
patienter med obotlig 
cancer som vårdas 
palliativt i hemmet. 

Kvalitativ studie med berättande 
intervjuer.  

Urval: 8 patienter inskrivna i palliativa 
hemvården valdes ut strategiskt. 

Bortfall: 2,7%.  

 

Tre huvudteman identifierades som 
påverkade livskvaliteten.  
1. Intensivt lidande. 
2. Andningsrum i lidandet. 
3. Befinna sig hemma. 

Oväntade komplikationer gav 
konsekvenser för psykologiska, 
sociala och existentiella 
välbefinnandet. 
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Muniz da Costa Vargens, O. 
& Berterö, C.  

2012 

Sverige 

The Phantom of Death 
Improving Quality of 
Life: You Live Until 
You Die  

 

Genom att göra en 
sekundär analys på 
tidigare empiriska 
studier var syftet att 
förbättra livskvaliteten 
när man lever med en 
cancerdiagnos. 

 

Kvalitativ studie genom intervjuer med 
öppna frågor. 

Urval: 11 kvinnor mellan 40-72 år med en 
diagnostiserad bröstcancer rekryterades. 

Bortfall: 0%.  

 

Fyra huvudteman identifierades.  
1. Döden som ett bekymmer. 
2. Omvärdering av livet. 
3. Leva ett normalt liv med stöd. 
4. Att leva tills döden. 

Nipp, R., El-Jawahri, A., 
Fishbein, J., Eusebio, J., 
Stagl, J., Gallagher, E., Park, 
E., Jackson, V., Pirl, W., 
Greer, J. & Temel, J. 

2016 

USA 

The Relationship 
Between Coping 
Strategies, Quality of 
Life, and Mood in 
Patients with Incurable 
Cancer. 

 

Belysa 
hanteringsstrategier 
och förhållandet mellan 
hanteringsstrategier, 
livskvalitet och humör.  

Kvantitativ randomiserad studie genom ett 
frågeformulär.  

Urval: 350 patienter som diagnostiserats 
de senaste 8 veckorna med obotlig cancer.  

Bortfall: 0%.  

Genom att använda emotionsstöd och 
acceptansstrategier påvisade 
patienterna förbättrad livskvalitet och 
humör. 

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

2012 

Japan 

Pain intensity, quality 
of life, quality of 
palliative care and 
satisfaction in 
outpatients with 
metastatic or recurrent 
cancer: a japanese, 
nationwide, region-
based, multicenter 
survey. 

Att utvärdera 
smärtintensitet, 
livskvalitet, kvalité av 
palliativ vård och 
tillfredsställelse 
rapporterat av 
öppenvårdspatienter 
med obotlig cancer.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie genom ett 
frågeformulär.  

Urval: Formuläret skickades till 1493 
patienter med metastatisk eller 
återkommande cancer.  

Bortfall: 42%.   

Livskvaliteten kunde ses som 
generellt hög speciellt om man 
befanns sig på en favoritplats, hade 
en bra relation till vårdpersonal, 
upplevde självständighet, hade god 
miljökomfort och respekterades som 
individ.  

Livskvaliteten rapporterades som låg 
inom tre domäner: 
1. Fysisk nöd utöver smärta. 
2. Känslomässig nöd. 
3. Existentiella komponenter.  
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Manuella sökningar. 

Författare, årtal, land Titel Syfte Metod Resultat 

Prince-Paul, M.  

2008 

USA 

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

 

Att öka förståelsen av 
det sociala 
välbefinnandet, som en 
dimension av 
livskvaliteten från 
döende individers 
perspektiv.  

Kvalitativ studie genom semistrukturerade 
intervjuer.  

Urval: 8 terminalt sjuka cancerpatienter 
blev utvalda från ett ideellt hospice 
program i USA. 

Bortfall: 0% 

 

Visade 6 teman som spelade roll för 
patienten: 

1. Relationen med familj, vänner & 
kollegor. 
2. Relationen med gud eller en högre 
makt. 
3. Förlust av rollfunktioner.  
4. Kärlek. 
5. Tacksamhet. 
6. Lektioner om att leva. 

Melin-Johansson, C., 
Axelsson, B. & Danielsson, 
E. 

2006 

Sverige 

 

Living With Incurable 
Cancer at the End of 
Life – Patients’ 
Perceptions on Quality 
of Life. 

Att beskriva 
patienternas 
uppfattning om 
livskvalitet vid obotlig 
cancer i slutet av livet.  

Kvalitativ studie genom. 
fokusgruppsintervjuer.  

Urval: 5 deltagare valdes ut från en grupp 
på 25 patienter och rekryterades av 
sjuksköterskor och läkare från palliativa 
teamet.  

Bortfall: 0% 

5 huvudteman identifierades: 
1. Värdera det vardagliga livet 

2. Lindra lidande 

3. Upprätthålla ett positivt liv 

4. Betydande relationer 

5. Hantera livet som sjuk 

Spiroch, C., Walsh, D., 
Mazanec, P. & Nelson, K.  

2000 

USA 

Ask the patient: A 
Semi-structured 
interview study of 
quality of life in 
advanced cancer.  

Identifiera viktiga 
aspekter av livskvalitet 
för patienter med 
avancerad cancer.  

Kvalitativ studie genom intervjuer med 
öppna frågor. 

Urval: 30 patienter deltog med avancerad 
cancer. 

Bortfall: 0%   

Patienterna uttryckte mer positiva 
känslor om sin livskvalitet än 
förväntat. Familjen var en viktig 
komponent för livskvaliteten.  

 


