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Introduktion 

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp och det finns flera olika definitioner Merparten definierar det som 
en patients tillfredsställelse av någon del av livet. Ett av de viktigaste målen med palliativ vård i livets 
slutskede är att främja livskvalitet hos patienter.  
 
Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnad som främjar livskvaliteten i livets slutskede 
inom palliativ vård, ur ett patientperspektiv.  
 
Metod 

Litteraturstudien följde de nio stegen enligt Polit & Becks modell (2012). Artiklarna söktes i 
databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Efter en granskning av kvaliteten resulterade det i tio 
artiklar. Tre kvantitativa artiklar och sju kvalitativa artiklar genomgick tre urval och 
kvalitetsgranskades. Med litteraturstudiens syfte i fokus framkom det olika mönster som bildade sex 
teman.  
 
Resultat 

De olika teman som framkom var: Symtomlindring, främst smärtlindring. Känslan av 

självbestämmande, att få möjligheten att påverka sin vård. Sociala relationer, familj och vänner hade 
en stor betydelse. Känsla av trygghet/säkerhet, att känna tilltro till vården. Andliga relationer och 

förberedelser inför döden, tro till en högre makt. Positiv inställning till livet, att tänka positivt. 
 
Slutsats 

Smärtlindring och sociala relationer var två framstående delar som främjade livskvalitet i omvårdnad i 
livets slutskede. Eftersom livskvalitet är ett subjektivt begrepp och individanpassat var även 
självbestämmande av vikt för patienten.   
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Introduktion 

 

Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av patienter i livets slutskede 
 
I studier av Blomberg & Sahlberg-blom (2007) och Ternestedt et al. (2012) såg 
sjuksköterskorna sin omvårdnadsroll som att ge mänsklig kärlek med respekt för alla 
typer av människor. Samarbetet med, och bemötandet av, patienter och anhöriga 
beskrevs som viktigt för att kunna ge den bästa omvårdnaden (Blomberg & Sahlberg-
Blom 2007 ; Wallerstedt & Andershed 2007). De personliga erfarenheterna och 
upplevelserna av omvårdnaden av döende upplevdes öka sjuksköterskornas förmåga att 
känna empati och medkänsla och gav personlig utveckling och större insikt och 
medvetenhet om livet (Wallerstedt & Andershed 2007). Sjuksköterskorna i studien av 
Sandgren et al. (2006) beskrev att självkännedom och självkontroll var egenskaper som 
hjälpte dem att hålla perspektivet gällande problem. I känsloladdade situationer 
upplevde sjuksköterskorna en rädsla för att bli emotionellt överbelastade och de 
upplevde som svårt att utföra arbetet när känslorna tog över. Efter svåra situationer 
beskrev sjuksköterskorna att det var mycket viktigt med känslobearbetning, 
självreflekterande samt att prata med kollegor (Sandgren et al. 2006).  
 
 

Omvårdnad 
 
Omvårdnad har ett humanistisk och existentiellt synsätt. Människans ses som en 
skapande och aktiv varelse som ingår i ett sammanhang. Individen, människan, 
betraktas som fri och kan göra egna val och ta ansvar. När en människa mottar 
yrkesmässig vård blir hon en patient. Inom omvårdnad ingår att sjuksköterskan tar 
hänsyn även till patientens familj, omgivning, närstående och miljö av (Svensk 
Sjuksköterskeförening [SSF] 2010).  
 

Omvårdnaden är personcentrerad och inom palliativ vård är det viktigt att vårdpersonal 
ser till patientens behov som även innefattar de andliga behoven (Balboni et al. 2013). 
För att ha ett gott förhållningssätt till patienten som befinner sig i palliativ vård, kan de 
6:sn följas (Ternestedt et al. 2012). De 6:sn består av självbild, sociala relationer, 
symtomlindring, sammanhang, självbestämmande och strategier. Dessa olika begrepp 
kan vara till hjälp inom omvårdnaden av patienten i ett palliativt skede. Patienten som 
har omvårdnadsbehov kan behöva vägledning och stöd och detta skall ske med ett bra 
bemötande. Målen med omvårdnad är att stödja hälsa och välbefinnande för patienten 
och motverka ohälsa. Detta innebär att lindra patientens lidande och att försöka uppnå 
ett avslut i livet som är värdigt och stillsamt med tanke på kultur, kön, ålder och sociala 
premisser (SSF 2010; Världshälsoorganisationen [WHO] 2014). Omvårdnaden har en 
värdegrund och detta kan användas vid omvårdnad av patienter inom palliativ vård. 
Värdegrunden består utav närhet, helhet, kunskap och empati (Regionala 
Cancercentrum 2012). Närhet menas med att ofta vill inte personer vara själva. Detta 
närhetsbehov kan fyllas utav anhöriga, vårdpersonal eller andra personer som ger stöd. 
Helhet menas med att det är inte enbart är själen eller kroppen som plågas utan det är 
människan i sin helhet. Kunskap avser att god kunskap behövs för att kunna främja en 
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god livskvalitet och bidra med den bästa vården. Empati är den sista delen i 
värdegrunden. Personalen skall visa omtanke, empati och kunna förstå patientens 
situation (Regionala Cancercentrum 2012). 

 

Palliativ vård och vård i livets slutskede 
 
WHO (2014) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård med syfte att vårda 
personer med obotlig sjukdom, eller skada, som är progressiv (Socialstyrelsen 2013; Al-
Qadire 2014). Att lindra lidandet i livets slut kan göras genom att fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella problem behandlas (Socialstyrelsen 2013). I palliativ vård skall 
människans helhet ses och detta underlättas genom att patienten får stöd med att har 
värdighet och välbefinnande i sitt liv till livets slut Den palliativa vårdens skall även 
bidra med livskvalitet i livets slut (WHO 2014).  

 Vanligen består den palliativa vården av en längre tidig fas och en kortare sen fas, 
livets slutskede (WHO 2014). I den tidiga fasen i palliativ vård är målet att patienten 
ska få en relevant livsförlängande behandling ur ett patient perspektiv (Socialstyrelsen 
2013). Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) beskriver att den palliativa vården 
skall vila på fyra hörnstenar som satts upp efter WHO:s definition; Symtomkontroll i 
vid bemärkelse, Samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag, Kommunikation och 
relation, Stöd till närstående. Symtomkontroll i vid bemärkelse innebär att lindra smärta 
och andra svåra symtom. Symtomkontrollen avser även psykiska, sociala och 
existentiella behov. Samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag innebär att vården skall 
ges av ett team bestående av flera yrkesgrupper. Kommunikation och relation skall ha 
som syfte att främja livskvaliteten hos patienten. Detta skall ske genom god 
kommunikation och relation inom, och mellan, arbetslag och vid interaktion med 
patienten och dess närstående. Närstående skall erbjudas stöd både under patientens 
sjukdomstid och när patienten avlidit (SOU 2001:6). 
 
Det är svårt att avgöra när livets slut börjar (SOU 2001:6). Döendet kan beskrivas som 
en process som är tidsbegränsad men det är svårt att avgöra exakta tidsrymder från dess 
början till dess slut. Brytpunkten till palliativ vård i livets slutskede sker när det centrala 
målet med den palliativa vården ändras genom att gå från livsförlängande vård till 
lindrande vård (Socialstyrelsen 2014). Detta menas med att den senare fasen i palliativ 

vård, livets slutskede, tar över när behandlingen som varit livsförlängande inte längre 
gör någon nytta, det vill säga antingen skadar patienten med dess symtom eller ger 
lidande av själva behandlingen generellt (Socialstyrelsen 2013). I övergången mellan 
palliativ vård och palliativ vård i livets slutskede är ett brytpunktsamtal en vanlig 
använd metod för att kommunicera och informera både patienten och anhöriga om detta 
skede (The Swedish Register of Palliative Care [SRPC] 2013). Om det gäller äldre 
människor som vårdas i livets slutskede kan det upplevas som en naturlig övergång från 
vården de mottagit tidigare (Socialstyrelsen 2006). Shigeko et al. (2012) menar att det 
kan vara svårt att bestämma exakt en människas tid kvar att leva, istället kan tanken 
vara att döden kommer inom en översiktlig framtid. Det kan röra sig om timmar till 
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veckor eller till månader (Shigeko et al. 2012). Vårdpersonal kan ha svårt med att ”inse” 
att livets slutskede har kommit, med tanke på att de är så inriktade på att rädda liv kan 
det kännas som ett misslyckande. Detta kan leda till att vårdpersonal och närstående kan 
ha olika syn på när livets slutskede infinner sig (SOU 2001:6). 
 
 
 
Livskvalitet 
 
Det finns ett flertal definitioner av begreppet livskvalitet och merparten definierar det 
som en patients tillfredsställelse av någon del av livet. Livskvalitet är ett 
multidimensionellt, dynamiskt och subjektivt koncept som är svårt att definiera och 
mäta (Kaasa & Loge 2003 ; Jocham et al. 2006). Begreppet är individuellt och tolkas 
olika från person till person (Calman 1984). Livskvalitet ska innehålla individens 
erfarenheter av olika aspekter i livet. En god livskvalitet kopplas ofta till olika begrepp 
som exempelvis lycka och tillfredsställelse (Calman 1984). Livskvalitet innehåller 
många olika delar när det koppas till sjukvård. Det är inte enbart behandling och dess 
effekter som livskvalitet handlar om, utan hur personen ifråga är med utgångspunkt på 
kropp, tanke och själ (Calman 1984). I en studie av McKevitt et al. (2003) beskrevs 
begreppet av olika personer och vilken innebörd livskvalitet hade för just för dem. Att 
vara lycklig och nöjd med livet var några av de svaren som kom. Ett begrepp som också 
används är hälsorelaterad livskvalitet. Begreppet innefattar hur personer ser på sin totala 
livskvalitet. Detta kan innehålla delar som den emotionella, sociala och fysiska 
förmågan (Berzon et al.1993). 
 
WHO (1997) definierar livskvalitet som individens uppfattning av sin position i livet i 
kontext av den kultur de lever i och i relation till egna mål, förväntningar och farhågor. 
Det är ett brett begrepp som påverkas komplext av individens fysiska hälsa, psykiska 
tillstånd, nivå av självständighet, sociala relationer, personliga övertygelser samt 
förhållande till omgivningen (WHO 1997). 
 
Nordenfelt (1991) beskriver att begreppet ”kvalitet” indikerar en värdering av något och 
att livskvalitet kan tolkas som ett värde på livets kvalitet. Livet består av flera 
dimensioner som kan ha olika värden. Välbefinnande kan ses som livskvalitet. Det 
samlade välbefinnandet är en summering av hur människan har det vid en särskild 
tidpunkt och är en grad av lycka eller olycka. Lyckan är en persons bedömning av den 
nuvarande situationen. Livskvalitet består av objektiva och subjektiva förhållanden. Till 
de objektiva räknas delar som yrkessituation, bostadssituation och familjesituation. Till 
de subjektiva förhållandena räknas människans upplevelser av den yttre situationen och 
hennes allmänna sinnesstämning. Man kan definiera livskvalitet som ett förhållande 
mellan en människas önskningar och hennes syn på, och upplevelse av, hur dessa 
önskningar uppfylls i hennes nuvarande situation (Nordenfelt 1991). I studien av 
Axelsson & Sjödén (1998) var god livskvalitet relaterat till huruvida personerna 
upplevde en mening i vardagslivet eller inte. 
De som lider utav en svår sjukdom eller är nära döden kan uppleva en bra livskvalitet. 
Även de som uppfattas ha ett ”bra liv” av andra, kan enligt dem själva uppleva en dålig 
livskvalitet (Naess 1987). Enligt Sprangers & Aaronsson (1992) tenderar vårdpersonal 
och anhöriga att undervärdera patienters livskvalitet vid kronisk sjukdom.  
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Problemformulering 

 
Litteraturgenomgången visar att de två största målen inom palliativ vård är att lindra 
lidandet och bidra med livskvalitet. Att befinna sig i livets slutskede är en mycket 
känslig situation och livskvaliteten kan minska. Sjuksköterskan roll i vård i livets 
slutskede är att bidra med den bästa vård och omsorg som är möjligt för patientens 
bästa. Om brist av kunskap hos sjuksköterskan, gällande livskvalitet, uppstår kan detta 
bidra med negativa effekter hos patientens egen livskvalitet. För att underlätta den 
situationen behövs det mer kunskap om vad patienter i livets slutskede anser bidrar till 
deras livskvalitet och därmed få en bättre tillvaro. Sjuksköterskan måste vara medveten 
om att livskvaliteten är en subjektiv känsla och kan ej generalisera detta begrepp. 
Optimalt kommer denna studie att tillföra kunskap om vad patienter anser är omvårdnad 
som främjar deras livskvalitet i livets slutskede.!

 

Syfte 

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnad som främjar livskvaliteten inom 
palliativ vård, ur ett patientperspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 &!

Metod 

 
Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie i nio steg enligt modellen av Polit 
& Beck (2012). Ett syfte med en allmän litteraturstudie kan vara en sammanställning av 
en bakgrund som motiverar genomförandet av studie eller att beskriva ett specifikt 
områdes kunskapsläge (Forsberg & Wengström 2013). När en litteraturstudie 
genomförs skall ett syfte formuleras tydligt. Efter val av databaser och relevanta sökord 
kan forskningen gå vidare till nästa steg. Utifrån det resultat som kommer fram i 
sökningarna läses abstrakten igenom Fokus ligger på relevansen utifrån studiens syfte. 
Sedan sker ett urval av de artiklar som kommit fram i sökningen och granskats. 
Artiklarna läses då i sin helhet och vissa kommer då att väljas bort på grund av att de är 
irrelevanta i förhållandet till syftet eller resultat. Artiklarna som sedan går igenom 
urvalet och anses som lämpliga, analyseras, tolkas och granskas.  En sammanfattning 
och kodning av artiklarnas innehåll görs. Avslutningsvis summeras slutsatserna (Polit & 
Beck 2012).  
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Litteratursökning 
 
I steg 1 formulerades syftet för litteraturstudien (Polit & Beck 2012). I steg 2 (Polit & 
Beck 2012) valdes sökorden ut med hjälp av Medical Subject Headings, även kallade 
MeSH-termer (Karolinska institutet 2014). Några av sökorden söktes även som fritext. 
MeSH-termer som valdes ut var ”Palliative care”, ”Quality of life” samt ”Terminal 
care”. Sökord som söktes i fritext var ”Patient perspective”, ”End-of life care” samt 
”Well-being”. Valda databaser blev PubMed, PsycInfo och CINAHL. PubMed 
innehåller publikationer inom ämnena medicin, omvårdnad samt odontologi. PsycInfo 
innehåller publikationer om psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. 
CINAHL innehåller publikationer inom ämnena omvårdnad, sjukgymnastik samt 
arbetsterapi (Forsberg & Wengström 2013). I steg 3 (Polit & Beck 2012) söktes och 
inhämtades material. Först gjordes sökningar med enstaka sökord för att se hur stor 
tillgången var på artiklar med det valda sökordet. Då tillgången var mycket stor 
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redovisas ej sökningarna med enstaka sökord. Sedan gjordes sökningar med sökord i 
olika kombinationer, se Tabell 1. För att smalna av resultatet ytterligare, och för att få så 
relevanta resultat som möjligt, så användes exklusions- och inklusionskriterier. Till 
inklusionskriterierna hörde att deltagarna skulle vara arton år och över, inskrivna i 
palliativ vård samt att artiklarna som publicerats skulle vara på svenska, engelska eller 
norska. De skulle ha publicerats mellan 2001-2014 samt vara ”Peer-reviewed”, vilket 
innebär att oberoende experter på området granskat dem (Polit & Beck 2012). Som 
exklusionskriterie valdes review-artiklar.  
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Tabell 2. Litteratursökningar och urval. 
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(x)* varav externa dubbletter. (x)** varav interna dubbletter. 
Dubbletter togs bort mellan urval 1 och urval 2. 
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Tabell 3. Litteratursökningar och urval.    
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(x)* varav externa dubbletter. (x)** varav interna dubbletter. 
Dubbletter togs bort mellan urval 1 och urval 2. 
 
 
 
Urval 1 
 
I urval 1 primärgranskades 1136 abstrakt enligt steg 4 (Polit & Beck 2012) och 57 
artiklar valdes sammanlagt ut efter primärgranskningen. I PsycInfo valdes 27 artiklar ut, 
i PubMed valdes tio artiklar ut och i CINAHL valdes 20 artiklar efter 
primärgranskningen. Interna och externa dubbletter togs bort mellan urval 1 och urval 2.  
 
Urval 2 
 
I urval 2 lästes artiklarna gemensamt i sin helhet för att säkerställa att de svarade på 
syftet för litteraturstudien enligt steg 5 och 6 (Polit & Beck 2012). Artiklar som ej 
svarade på syftet togs bort. Orsaker till att artiklar föll bort var att flera inriktade sig på 
utvärdering av olika mätinstrument för livskvalitet samt artiklar där det ej var definierat 
i vilken palliativ fas patienterna befann sig i. Då återstod nio artiklar.  
En manuell sökning gjordes då i CINAHL för att komma upp i tio då detta ansågs som 
minimum.  
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Urval 3 
 
De tio artiklarna sekundärgranskades i urval 3 enligt steg 7, för att säkerställa deras 
kvalitet, enligt ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 
”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” i Polit & Beck (2012). 
Ingen artikel föll bort under granskningen och totalt ingår tio vetenskapliga artiklar i 
litteraturstudien. Se Tabell 1-3. 
 
 

Databearbetning 
 
Det första steget för författarna var att läsa igenom artiklarna enskilt för att få en egen 
uppfattning, därefter läste författarna artiklarna tillsammans flera gånger för att uppnå 
en gemensam uppfattning av artiklarnas innehåll. Eventuella frågor eller 
meningsskiljaktigheter togs upp till diskussion. Med syftet för litteraturstudien i tanken 
underströks den text som upplevdes relevant för studien enligt steg 8 (Polit & Beck 
2012). Olika teman kunde då urskiljas. Överstrykningspennor i olika färger användes 
för att kategorisera de för studien relevanta bitarna. Med hjälp av post-it lappar 
summerades, enligt steg 9 (Polit & Beck 2012), de delar i varje artikel som var 
relevanta för studien. Detta gjordes för att ge en övergripande helhetssyn. Mönster 
kunde då urskiljas. Dessa mönster bildade sex teman. De olika teman som bildades var 
symtomlindring, känslan av självbestämmande, sociala relationer, känslan av 

trygghet/säkerhet, andliga relationer och förberedelser inför döden samt positiv 

inställning till livet. Dessa teman låg till grund för litteraturstudiens resultat.  
 
 
Etiska överväganden 
 
När forskning bedrivs finns riktlinjer som skall följas vid genomförande av en 
litteraturstudie. Deltagarna i de olika artiklarna skyddades med tystnads plikt samt 
anonymitet (Olsson & Sörensen 2011). Deltagarna i de olika artiklarna var medvetna 
om att deltagande var frivilligt och de får adekvat information om studiens syfte och 
innehåll (Polit & Beck 2012). Det säkerställdes att det inte var något plagiat i någon av 
artiklarna som valdes ut då Olsson & Sörensen (2011) anser det vara text rov. Samtliga 
artiklar, med betydelse för syftet, som ingått i studien har redovisats oavsett resultat. 
Alla artiklar som använts till litteraturstudiens resultat har granskats etiskt (Forsberg & 
Wengström 2013). Översättningarna har skett från engelska till svenska av författarna 
själva. Författarnas modersmål är ej engelska. Översättningar gjordes med omsorg med 
hjälp av lexikon för att undvika feltolkning av originaltextens innehåll. All förförståelse 
lades åt sidan efter bästa förmåga. 

 

 

 

 

 



 

 'E!

Resultat 

 

Resultatet sammanställdes utifrån 10 stycken vetenskapliga artiklar, 7 kvalitativa och 3 
kvantitativa. Artiklarna redovisas i en matris (Se Bilaga 1). Resultatet bildade sex olika 
teman: symtomlindring, känslan av självbestämmande, sociala relationer, känslan av 

trygghet/säkerhet, andliga relationer och förberedelser inför döden och positiv 

inställning till livet. (Se Figur 2).  
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Symtomlindring  
 
Symtomlindring var en viktig del för en god livskvalitet. Detta beskrevs i sex av tio 
artiklar (Sahlberg-Blom et al. 2001 ; Lo et al. 2002 ; Vig & Pearlman 2003 ; Melin-
Johansson et al. 2006 ; Yan & Kin-Fong 2006 ; Melin-Johansson et al. 2008). 
 
Effektiv smärtlindring förstärkte informanternas känslor av oberoende och säkerhet 
(Melin-Johansson et al. 2008). Smärtlindring var mycket viktigt för informanternas 
livskvalitet då det påverkade dem socialt, spirituellt och fysiskt (Lo et al. 2002). 
Smärtfrihet påverkade patienternas livskvalitet positivt (Cohen & Leis 2002 ; Lo et al. 
2002 ; Melin-Johansson et al. 2008 ; Gourdji et al. 2009). Symtomlindring var mycket 
viktigt för patienternas livskvalitet (Sahlberg-Blom et al. 2001 ; Lo et al. 2002 ; Vig & 
Pearlman 2003 ; Melin-Johansson et al. 2006 ; Yan & Kin-Fong 2006 ; Melin-
Johansson et al. 2008). Symtomlindring gjorde att informanterna kände att de kunde 
fortsätta leva (Vig & Pearlman 2003). Medicinska behandlingar med positiv effekt och 
perioder med effektiv kontroll av symtom gav informanterna en högre livskvalitet 
(Melin-Johansson et al. 2008). Symtom som benämndes, förutom smärta, var andnöd, 
(Vig & Pearlman 2003 ; Melin-Johansson et al. 2006), trötthet, ångest samt aptitlöshet 
(Melin-Johansson et al. 2006). 
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Känslan av självbestämmande 
 
I tre av de tio artiklarna redovisas att känslan av att bestämma själv var viktigt för 
livskvaliteten (Peters & Sellick 2006; Melin-Johansson et al. 2008; Gourdji et al. 2009).  
 

Att känna att de hade personlig kontroll över de totala effekterna av sin sjukdom var 
viktigt för respondenternas livskvalitet (Peters & Sellick 2006). Informanterna påpekade 
vikten av att göra det de normalt gjorde, och att vara den de var, innan sin diagnos samt 
att känna sig oberoende och känna att de gjorde som de själva ville, efter förmåga 
(Gourdji et al. 2009). Socialt stöd i hemmet stärkte informanternas autonomi och 
upplevelsen av optimal livskvalitet (Melin-Johansson et al. 2008). Möjligheten att 
kunna göra egna val gällande behandling och aktiviteter på enhet var betydelsefullt för 
att främja livskvalitet (Melin-Johansson et al. 2008; Gourdji et al. 2009) och det bidrog 
med en känsla av kontroll och autonomi vilket påverkar livskvalitet i livets slutskede 
(Gourdji et al. 2009). Vård i hemmet gav dem även en möjlighet att bestämma när 
närstående kunde komma på besök och hjälpa till vilket bidrog till livskvaliteten 
(Melin-Johansson et al. 2008). Att få palliativ vård i hemmet bidrog med en känsla av 
självständighet (Melin-Johansson et al. 2008).  

 

 

Sociala relationer 

 
Det framkom i åtta av de tio artiklarna att familjen och relationer var viktigt för 
livskvaliteten (Sahlberg-Blom et al. 2001 ; Cohen & Leis 2002 ; Lo et al. 2002 ; Vig & 
Pearlman 2003 ; Yan & Kin-Fong 2006 ;  Melin-Johansson et al. 2006 ; Prince-Paul 
2008 ; Gourdji et al. 2009). 
 
 
Upplevelsen av en social funktion och en social roll hade betydelse för informanternas 
livskvalitet (Sahlberg-Blom et al. 2001). För vissa deltagare var sexualitet mycket 
viktigt för livskvaliteten (Lo et al. 2002; Yan & Kin-Fong 2006). Med sexualitet avsåg 
deltagarna kyssar, kramar och massage (Lo et al. 2002). 

Kärlek lyftes fram av informanterna som mycket viktigt för välmående (Prince-Paul 
2008 ; Gourdji et al. 2009). I en studie belyste samtliga informanter inte bara betydelsen 
av att bibehålla relationer utan också behovet av att uttrycka betydelsen av dessa 
relationer genom kommunikativa handlingar av kärlek och tacksamhet (Prince-Paul 
2008). Betydelsen av goda relationer gjorde att informanter i studien fokuserade på 
relationer som tidigare varit problematiska och beskrev dem som djupare som ett 
resultat av sjukdomsupplevelsen (Prince-Paul 2008). Att hålla kontakt via telefon med 
personal inom den palliativa hemvården gav informanterna en känsla av säkerhet och att 
de byggde upp ett förhållande till personalen vilket var viktigt (Melin-Johansson et al. 
2006). Att umgås med husdjur var viktigt för informanternas sociala välmående (Melin-
Johansson et al. 2006). Familj och vänners fysiska omhändertagande, vård och 
emotionella stöd främjade informanternas livskvalitet (Vig & Pearlman 2003). 
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Organiserad religion bidrog med emotionellt stöd och en känsla av gemenskap (Vig & 
Pearlman 2003).  
 
Att få stöd och emotionellt stöd av vårdpersonal bidrog positivt till livskvaliteten 
(Melin-Johansson et al. 2006). Det var viktigt att känna ett stöd inom palliativ vård och 
den känslan fick respondenterna när de fick vård i hemmet. En bidragande orsak till 
detta var att de kunde få mer stöd av sin familj i hemmamiljö än på sjukhuset, vilket 
bidrog positivt till livskvaliteten (Yan & Kin-Fong 2006). Stöd var mycket viktigt för 
livskvaliteten (Lo et al. 2002; Yan & Kin-Fong 2006). Patienterna beskrev att relationer 
till, och kommunikation med, familj och vänner var mycket viktigt för livskvaliteten 
(Cohen & Leis 2002; Vig & Pearlman 2003; Melin-Johansson et al. 2006;  Yan & Kin-
Fong 2006; Prince-Paul 2008; Gourdji et al. 2009).  
 
Att hålla sig uppdaterad om, och hålla kontakt med, omvärlden var av betydelse för 
informanternas livskvalitet (Gourdji et al. 2009). Förutom kontakten med familj och 
vänner upplevdes kontakt med arbetet och kollegor viktigt för de informanter som hade 
ett arbete (Prince-Paul 2008 ; Gourdji et al. 2009).  
 
Det var viktigt för informanterna att känna sig behövda av andra då det gav dem 
motivation till att fortsätta leva (Melin-Johansson et al. 2006). Prince-Paul (2008) 
redovisar att informanterna uttryckte ett starkt behov av att vara i någon annans närhet 
och att tas om hand av den personen. Att kunna hjälpa andra var viktigt för livskvalitet 
då de ansåg att förmågan att kunna ge till andra var en del av livet och var givande för 
dem själva (Cohen & Leis 2002; Gourdji et al. 2009; Prince-Paul 2008) samt att känna 
att andra brydde sig om dem och älskade dem (Gourdji et al. 2009).  
 
 

Känslan av trygghet/säkerhet 
 
I fem av de tio artiklarna framkom att en trygghetskänsla, kopplat till vårdpersonal, 
bidrog positivt till livskvaliteten (Cohen & Leis 2002 ; Vig & Pearlman 2003 ; Melin-
Johansson et al. 2006 ; Melin-Johansson et al. 2008 ; Gourdji et al. 2009). 
 
En viktig komponent för informanterna var att bli vårdade av personal som kunde bidra 
med kunskap (Cohen & Leis 2002 ; Vig & Pearlman 2003). Att få bra information om 
sjukdom/tillstånd bidrog till en bättre förståelse vilket i sin tur bidrog positivt till 
livskvaliteten och säkerheten för informanterna (Gourdji et al. 2009) Informanterna ville 
bli vårdade av personal som gav ett intryck av säkerhet (Melin-Johansson et al. 2006). 
Att hålla kontakt via telefon med personal inom den palliativa hemvården gav 
informanterna en känsla av säkerhet och att de byggde upp ett förhållande till 
personalen främjade livskvalitet (Melin-Johansson et al. 2006). Palliativ vård i hemmet 
bidrog med en känsla av säkerhet (Melin-Johansson et al. 2008) tyckte vissa 
informanter och andra ansåg att få vara på sjukhuset och känna att den bästa 
behandlingen/hjälpen gavs bidrog till säkerheten och detta är viktigt i livets slutskede 
(Gourdji et al. 2009).  
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Andliga relationer och förberedelser inför döden 
 
Tro och andlighets befrämjande av livskvaliteten beskrivs i sex av tio artiklar (Cohen & 
Leis 2002 ; Vig & Pearlman 2003 ; Melin-Johansson et al. 2006 ; Melin-Johansson et 
al. 2008 ; Prince-Paul 2008 ; Gourdji et al. 2009). 
 
Att ha en relation till Gud eller en högre makt var positivt för välmående i livets 
slutskede (Cohen & Leis 2002; Vig & Pearlman 2003; Melin-Johansson et al. 2007 
Prince-Paul 2008 ; Gourdji et al. 2009). Informanterna ansåg sig ha en större kraft och 
närvaro i sina liv (Prince-Paul, 2008). Informanter beskrev vikten av organiserad 
religion, såsom att tillhöra en församling, och andlighet som en betydelsefull roll i deras 
nuvarande liv (Vig & Pearlman 2003). Tacksamhet gentemot de existentiella 
relationerna beskrevs som en betydelsefull del för informanterna vilket bidrog med 
positiva effekter för livskvaliteten (Prince-Paul 2008). Respekt för kännedomen om en 
högre makt och dess kraft var viktigt (Prince-Paul 2008). informanternas egen tro och 
andlighet bidrog med en känsla av trygghet inför döden (Vig & Perlman, 2003).  Den 
viktigaste delen i livet var att bli försäkrad om att veta att allt är ”klart” inför 
deltagarens död så övergången från liv till död underlättas för anhöriga (Cohen & Leis 
2002; Vig & Pearlman 2003; Melin-Johansson et al. 2006), att ha bra förhållningsätt till 
sin tro, familj och dem själva (Cohen & Leis 2002; Vig & Pearlman 2003).  

 

 

Positiv inställning till livet 

En positiv livssyn framkom som viktigt för livskvaliteten i fem av tio artiklar (Cohen & 
Leis 2002; Melin-Johansson et al. 2006; Melin-Johansson et al. 2008; Prince-Paul 2008; 
Gourdji et al. 2009). 

Informanterna underströk vikten av att ha en positiv inställning till livet och att se det de 
faktiskt klarade av att göra, och njuta av, istället för att fokusera på det de saknade 
(Melin-Johansson et al. 2006). Att uppskatta de enkla sakerna i livet och känna 
tacksamhet för en till dag i sina liv var en faktor som främjade livskvaliteten (Cohen & 
Leis 2002; Prince-Paul 2008). 

I en studie av Prince-Paul (2008) framkom att informanter ville berätta om vikten utav 
att ”se det stora hela” i livet. De flesta kände sig välsignade att få vakna upp till en ny 
dag, ha tid till att reflektera, prata och delta i mer ”levande” aktiviteter. 

Inställning till livet påverkade livskvalitet (Gourdji et al. 2009). Det var viktigt att ha en 
positiv syn på framtiden (Cohen & Leis 2002; Gourdji et al. 2009). Informanterna 
beskrev att de hade positiva samtal med vårdgivarna och detta gjorde att de blev 
positiva själva (Melin-Johansson et al. 2006). Vidare framkom betydelsen av att ta 
situationer som de kommer, ha humor, hopp och känna mening med spirituella faktorer 
(Gourdji et al. 2009). Hopp bidrog till att informanterna blev lugnare och fridfulla och 
gav dem tid till att reflektera över existentiella problem vilket bidrog till en bättre 
livskvalitet (Melin-Johansson et al. 2007). Hopp bidrog även till motivation och viljan 
att leva trots deras osäkra existens (Melin-Johansson et al. 2008). 
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Diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva omvårdnad som främjar livskvalitet hos 
patienter inom palliativ vård. Litteraturstudiens huvudresultat visade flera delar i 
omvårdnaden som främjar livskvaliteten i livets slutskede. Symtomlindring var en 
främjande del för livskvaliteten, och smärtlindring var ett återkommande behov genom 
hela litteraturstudiens resultat. Även känslan av självbestämmande var viktig och var 
beroende av att få möjligheten att kunna göra egna val gällande behandling. 
Upplevelsen av en social roll och funktion bidrog positivt till livskvaliteten. En känsla 
av trygghet och säkerhet främjades exempelvis genom att vara välinformerade om 
sjukdom/tillstånd. Andliga relationer och respekt för tron på en högre makt och dess 
kraft samt att ha en positiv inställning till livet var även främjande för livskvaliteten. 
 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom att symtomlindring var betydande för att främja 
livskvaliteten. Resultatet styrks av Socialstyrelsen (2004) som anser att symtomlindring 
har en betydelse för livskvaliteten och stävan för en så värdig död som möjligt. 
Symtomlindringen blev förknippad till stor del med symtomet smärta. God 
smärtlindring bidrog positivt till livskvaliteten. Smärta och smärtlindring framkom i 
många sammanhang, men valdes att placeras under temat symtomlindring. Andra 
symtom som exempelvis andnöd, ångest och trötthet nämndes också, men smärta var 
det symtom som betonades mest. Vilken typ av smärta det rörde sig om framkom ej. I 
studien av Cohen & Leis (2002) framkom dock morfin kan bidra till smärtlindring. I 
övrigt beskrevs ej typen av smärtlindring. Resultatet styrks av Socialstyrelsen (2013) 
som beskriver att 50-100% av patienter i livets slutskede upplever symtomet smärta. I 
studien av Strang & Strang (2005) tog de upp smärta och detta var ett ”ämne” som 
belystes tydligt som ett område där många frågor dök upp i livets slut. Detta visar på att 
det finns en koppling mellan en god smärtlindring och en god livskvalitet vilket styrker 
resultatet. Litteraturstudiens resultat visade att en god smärtlindring bidrog till en känsla 
av oberoende, bättre social funktion, en känsla av säkerhet samt påverkade dem även 
spirituellt. Resultatet visar på att det är av betydelse för en god omvårdnad i livets 
slutskede att sjuksköterskan är lyhörd för patientens samtliga symtom. 

  

I litteraturstudiens resultat var självbestämmande och autonomi av vikt för 
livskvaliteten. Något som bidrog till autonomi/självbestämmande var att kunna få 
möjligheten att göra egna val gällande sin behandling och aktiviteter. Även socialt stöd i 
hemmet bidrog till patientens autonomi vilket ökade livskvaliteten.  Enligt 
Socialstyrelsen (2004) bidrar självbestämmande och delaktighet positivt till 
livskvaliteten och för en fin och respektabel död. För att öka delaktigheten hos patienten 
i livets slutskede är det viktigt med bra information för att underlätta val och hur 
personen i fråga vill leva sin sista tid i livet (Ternestedt 1998).  Att patienten själv för 
vara med och påverka sin vård anses som viktigt för god omvårdnad och för att 
underlätta för patienten är det viktigt att få god information från personal. Det är viktigt 
att patienten visas hänsyn och respekt för egen vilja för att öka patientens livskvalitet 
positivt (Ternestedt 1998).    
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I litteraturstudien framkom det att upplevelsen av en social funktion och en social roll 
var av betydelse för livskvaliteten i livets slutskede. Enligt Socialstyrelsen (2004) är det 
viktigt att ha sociala relationer för livskvaliteten i livets slut vilket styrker studiens 
resultat. I studien av Hampton et al. (2007) poängteras betydelsen av att få vara med sin 
familj i livets slutskede och även att få information och hålla sig uppdaterad om sin 
sociala omgivning. Det framkom även i litteraturstudiens resultat att uppdatera sig om 
och hålla kontakt med familj och vänner var viktigt. För dem som hade ett arbete var det 
viktigt att hålla kontakt med kollegor. Enligt Ternestedt (1998) är omgivningen viktig i 
livets slut. Personal och anhöriga har en stor betydelse och i livets slut blir det extra 
tydligt att vi är beroende av andra människor. I värdegrunden för palliativ vård ingår 
närhet, vilket innebär att döende inte skall vara ensamma (Regionala Cancercentrum 
2012). Detta är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om för att kunna ge god 
omvårdnad i livets slutskede. 

Stöd och emotionellt stöd var viktigt att få av både vårdpersonal och familj. Ternestedt 
(1998) anser att det är av vikt att personalen erbjuder stöd till patienten i vård i livets 
slutskede och för att göra detta möjligt måste personalen ha en god kunskap inom 
patientens ”tillstånd”. I resultatet framkom att för att få motivation till att fortsätta leva 
och öka livskvaliteten var det även viktigt att känna sig behövd av andra.  

Sociala relationer, gällande familj, vänner och vårdpersonal! 6;0/A.! 0;9! 6/*/! /6! 03)*!
B.31A.-0. i livets slutskede. Att få stöd anses vara viktigt och även känna sig behövd 
utav andra. Sociala relationer tolkas som en väldigt viktig del, bidragande till 
livskvaliteten. Denna slutsats dras på grund utav den sociala relevansen i de flesta 
artiklar som ligger grund för litteraturstudiens resultat. För att främja en god livskvalitet 
i omvårdnaden kan sjuksköterskan uppmuntra till social gemenskap. 

 

J;33.*/3,*03,A;.70! *.0,-3/3! 6;0/A.! :6.7! /33! sexualitet bidrog till positiv livskvalitet i 
livets slutskede. I doktorsavhandlingen av Olsson (2014), där deltagarna hade cancer, 
var den sexuella funktionen negativt påverkad av sjukdomen. Patienterna upplevde 
avsaknad av information gällande sexualitet relaterat till sjukdomen och behandlingen. 
Enligt Olsson (2014) hade sexualitet en låg prioritet då den överskuggades av cancern. 
Detta skiljer sig från resultatet i föreliggande litteraturstudie där sexualitet ansågs viktigt 
för livskvaliteten. Enligt Olsson (2014) förekom bristande information om sexualitet då 
sjuksköterskorna inte hade kunskap om hur de kunde samtala kring ämnet med 
patienterna. Då det framkom i litteraturstudiens resultat att sexualitet var av vikt för 
livskvaliteten skulle detta kunna bli en lärdom om att detta bör tas upp i omvårdnaden 
av patienter i livets slutskede. 

 

Att få bra information om sin sjukdom, och sitt tillstånd, bidrog till en bättre förståelse 
vilket i sin tur bidrog positivt till livskvaliteten och känslan av säkerhet. Ternestedt 
(1998) menar att i livets slut är det viktigt att få en god information. Det är viktigt för 
många och har ett stort värde bara det i livets slut. Palliativ vård i hemmet bidrog även 
med en känsla av säkerhet medan andra deltagare ansåg att bli vårdade på sjukhus 
bidrog med den bästa känslan av säkerhet. Socialstyrelsen (2006) påstår att det är 
många som vill bli vårdade i hemmet i livets slut, personer har en önskan om att dö i sitt 
egna hem.  
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I litteraturstudien framkom att patienterna ville bli vårdade av personal som gav ett 
intryck av säkerhet. Socialstyrelsen (2013) anser att patienter som är svårt sjuka kan 
vara beroende av en bra följsamhet i vården. För att enklare känna sig trygg är det bra 
om patienten är försäkrad om att det finns personal som har kontroll över 
situationen. Dessa anses som viktiga främjande delar som kan bidra till en bättre 
livskvalitet. För god omvårdnad i livets slutskede som främjar livskvaliteten är det 
viktigt att sjuksköterskan utstrålar säkerhet och bidrar med information till patienten. 

Tron var av betydelse för patientens livskvalitet enligt litteraturstudien. I studien av 
Hampton et al. (2007) framkom det att den religiösa tron inte var fullt lika viktigt som 
exempelvis familj och en positiv inställning. Att be var ganska viktigt för livskvaliteten 
i livets slut men att prata om spirituella problem och vara i närheten av människor med 
samma tro var inte lika viktigt (Strang & Strang 2005; Hampton et al. 2007). För en del 
i litteraturstudien var organiserad religion viktigt och uppfyllde en betydelsefull roll i 
deras liv. Enligt Hampton et al. (2007) var det inte så relevant för livskvaliteten att gå 
till gudstjänster för patienter i livets slutskede. Det uppstod olikheter gällande 
betydelsen av andliga relationer i livets slutskede. Detta kan tolkas som att det andliga 
inte är det mest relevanta temat när det handlar om omvårdnad som främjar 
livskvaliteten i livets slutskede. För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad i 
livets slutskede är det viktigt med lyhördhet för patientens behov av andliga relationer. 

 Litteraturstudiens resultat visade vikten av att ha en positiv inställning till livet och en 
positiv syn på framtiden för att uppleva livskvalitet. Enligt Hampton et al. (2007) var 
det viktigt för livskvaliteten att tänka glada tankar och att skratta och att få se leenden. 
En tolkning av detta kan vara att glädje, och skratt, smittar av sig och har en påverkan 
på den positiva inställningen. För god omvårdnad i livets slutskede var det viktigt med 
en god stämning. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att uppskatta de enkla sakerna i livet och att känna en 
tacksamhet för en dag till i deras liv var en faktor som främjade livskvalitet. Enligt 
Hampton et al. (2007) var det även av vikt att prata om vardagliga saker och detta kan 
tolkas som att uppskattande av de vardagliga tingen i livet är betydelsefull i livets 
slutskede.  

Att tänka positivt framstår tydligt som främjande för livskvalitet. Även att uppskatta det 
enkla i livet som samtal om vardagen är en bidragande faktor. God omvårdnad i livets 
slutskede innebär att kunna fokusera på tillgångar och inte bara brister. 

 

Metoddiskussion 

Flertalet dubbletter, både interna och externa, dök upp i sökningarna, vilket skulle 
kunna tyda på att forskningsområdet genomsökts grundligt. Antalet abstrakt som 
primärgranskades uppgick till 1136, vilket kan ses som en noggrann genomgång samt 
tyda på att sökningarna borde ha förfinats ytterligare för att avgränsa träffarna. Möjligen 
hade antalet träffar avgränsats och blivit mer relevanta om sökordet ”patient 
perspective” ingått i samtliga sökordskombinationer, vilket kan ses som en svaghet. 
Primärgranskningen resulterade i 57 artiklar som sedan lästes i sin helhet. De som inte 
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uppfyllde studiens syfte samt samtliga dubbletter togs bort. En manuell sökning 
genomfördes också då antalet valda artiklar endast uppgick till nio och tio ansågs som 
minimum.  
Basen för studien utgjordes av tio artiklar varav åtta var kvalitativa och två kvantitativa. 
Att merparten var kvalitativa kan bero på att begreppet livskvalitet är subjektivt och 
därför svårt att mäta kvantitativt. Att det förekom både kvalitativa och kvantitativa 
resultat i studien kan ses som en styrka då det speglar två olika perspektiv på ämnet. 
Artiklarnas studier hade genomförts i fyra världsdelar, vilket kan ses som ett bredare 
resultat. Dock vore det optimalt att ha forskning från hela världen för att ge ett mer 
generellt resultat som kan appliceras på, och avspegla, hela världen. Resultatartiklarna 
publicerades 2001-2008 vilket kan ses som en svaghet då den nyaste artikeln är sex år 
gammal. Detta kan tyda på att det saknas aktuell forskning från ett patientperspektiv 
inom det specifika området. Merparten av studierna gäller individer med 
cancersjukdom, vilket kan ha resulterat i ett resultat som främst avser individer med 
cancer i livets slutskede, och kan ses som en svaghet. 
 
 

Klinisk betydelse 
 
Som sjuksköterska är det vanligt att möta patienter inskrivna i palliativ vård och som 
även kan befinna sig i livets slutskede. För att kunna uppfylla patientens samtliga behov 
av omvårdnad bör sjuksköterskan även vara medveten om patientens upplevelse av 
faktorer som främjar livskvaliteten då detta är en viktig del i livets slutskede. 
Litteraturstudien bidrar med forskning som är aktuell inom detta område och kan 
förhoppningsvis bidra positivt till omvårdnaden i livets slutskede hos patienter inskrivna 
i palliativ vård. Att ta del av litteraturstudien kan öka förståelsen och kunskapen hos 
sjuksköterskor. Andlighet och sexualitet, genom närhet och kärlek, var områden som 
kan upplevas tabu, men som visade sig viktiga, och därför kan det vara av vikt för 
sjuksköterskan att vara lyhörd och att våga ta upp dessa ämnen. 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Merparten av forskningen inom området för livskvalitet i livets slutskede har 
genomförts med individer med cancersjukdom. Det skulle vara önskvärt med fler 
studier kring andra patientgrupper. Forskning i fler länder, och kulturer, skulle vara 
önskvärt. Vidare forskning kring hur vården i livets slutskede kan förbättras avseende 
främjande av patienternas livskvalitet anses också aktuellt.  
 
 

Slutsats 
 
I litteraturstudiens resultat framkom ett flertal olika delar som främjar livskvaliteten i 
omvårdnaden i livets slutskede. Eftersom livskvalitet är ett subjektivt begrepp och har 
olika innebörd för varje enskild individ blev resultatet ganska brett. Trots detta framkom 
det några tydliga mönster av vad som främjade livskvaliteten. Symtomlindring var av 
vikt och det var tydligt fokus på smärtlindring. God smärtlindring förknippades med en 
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god livskvalitet vilket resulterade i att det var viktigt för att främja livskvaliteten. 
Sociala relationer var också i fokus där många ansåg att familj och vänner, känslan av 
stöd och att känna sig behövd var betydande delar som främjar livskvaliteten. Sådant 
som även ansågs höja livskvaliteten var att känna sig välinformerad om sin sjukdom, att 
besitta en tro till högre ting samt att ha en positiv inställning till livet genom att tänka 
positivt. 
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Författare  
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Titel Syfte Metod Resultat 

Cohen, S. R. & Leis, A. 
 
2002 

What Determines the Quality 
of Life of Terminally Ill 
Cancer Patients from Their 
Own Perspective? 

Att förstå de primära 
avgörande faktorerna för 
livskvalitet hos patienter med 
cancer i palliativ vård. 
 
 
 
 
 
 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde med 
semistrukturerade intervjuer. 60 
personer deltog. Systematisk 
innehållsanalys. Bortfall: 0. 

Resultatet presenterades i 
teman: det egna tillståndet, 
kvaliteten på den palliativa 
vården, fysisk miljö samt 
framtidsutsikter. 
 
 
 

Gourdji, I., McVey, L. & 
Purden, M. 
 
2009 

A Quality End of Life from a 
Palliative Care Patient´s 
Perspective 

Att undersöka innebörden av 
livskvalitet för obotligt sjuka 
patienter vid en palliativ 
vårdenhet samt att identifiera 
de miljöfaktorer som bidrog 
till deras livskvalitet. 
 
 
 
 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde genom 
semistrukturerade intervjuer. 10 
personer deltog. Induktiv 
innehållsanalys. Bortfall: 0. 

Resultat utifrån teman: att göra 
det de normalt brukade göra, 
att vara hjälpsam mot andra 
personer samt att leva i en 
vårdande miljö. 

Lo, S. K. R., Woo, J., Zhoc, c. 
H. K., Li, Y. P. C., Yeo, W., 
Johnson, P., Mak, Y. & Lee, J. 
 
2002 

Quality of Life of Palliative 
Care Patients in the Last Two 
Weeks of Life 

Att utvärdera patienters 
livskvalitet under deras sista 
dagar i livet. 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde med hjälp 
av Mc Gill livskvalitetsskala i en 
Hong Kong-version (MQOL-
HK). 58 personer deltog. 
Statistisk innehållsanalys. 
Bortfall: 0. 

Totala medelvärdet för 
livskvalitet var 7,0 av 10 under 
livets två sista veckor. 
Domänerna med lägst resultat 
gällde det fysiska och det 
existentiella. Domänerna med 
högst resultat gällde sexualitet, 
det psykologiska samt stöd. 
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Melin-Johansson, C., 
Axelsson, B., & Danielson, E. 
 
2006 

Living With Incurable Cancer 
at the End of Life-Patients´ 
Perceptions on Quality of Life 

Att beskriva uppfattningen av 
livskvalitet hos patienter med 
obotlig cancer i livets 
slutskede. 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde med en 
fokusgrupp. 5 personer deltog. 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Bortfall: 0. 

Resultat utifrån teman: att 
uppskatta det alldagliga i livet, 
att bibehålla ett positivt liv, ett 
lindrat lidande, viktiga 
relationer samt att klara av 
livet när man är sjuk. 
 

Melin-Johansson, C., Ödling, 
G., Axelsson, B. & Danielson, 
E. 
 
2008 

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

Att belysa innebörden av 
livskvalitet för patienter i 
livets slutskede inom palliativ 
hemsjukvård. 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde genom 
narrativa intervjuer. 8 personer 
deltog. Tolkande innehållsanalys. 
Bortfall: 0. 
 

Resultat utifrån teman: att vara 
i ett intensivt lidande, att få 
andrum i lidandet samt att få 
vara hemma. 

Peters, L. & Sellick, K. 
 
2006 

Quality of life of cancer 
patients receiving inpatient 
and home-based palliative care 

Att jämföra upplevelser av 
symtom, fysisk och psykisk 
hälsostatus, nivå av egen 
kontroll över sjukdomen och 
livskvalitet hos patienter som 
får palliativ vård på sjukhus 
och i hemmet samt att 
identifiera faktorer som 
förutsäger livskvalitet för 
cancerpatienter i livets 
slutskede. 
 

En kvantitativ studie. 
Datainsamling skedde med 
strukturerade enkäter. 58 
personer deltog. Statistisk 
innehållsanalys med hjälp av 
programvara. Bortfall: 0. 

Viktigast var upplevelse av 
fysisk hälsa och kontroll av 
cancerns effekter. Patienter 
som vårdades i hemmet 
upplevde bättre hälsa och 
högre livskvalitet. 

Prince-Paul, M. 
 
2008 

Understanding the Meaning of 
Social Well-Being at the End 
of Life 

Att fördjupa förståelsen för det 
sociala välbefinnandet som en 
domän och dimension av 
livskvalitet från döende 
patienters perspektiv. 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde genom 
semistrukturerade intervjuer. 8 
personer deltog. Deskriptiv 
innehållsanalys. Bortfall: 0. 

Resultat utifrån teman: 
meningen av relationer med 
familj, vänner och kollegor, 
meningen av relation till Gud 
eller högre makt, förlust eller 
vinst av rollfunktioner, kärlek, 
tacksamhet samt livets 
lärdomar. 
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Författare  
Årtal 

Titel Syfte Metod Resultat 

Sahlberg-Blom, E., Ternestedt, 
B-M. & Johansson, J-E. 
 
2001 

Is good `quality of 
life´possible at the end of life? 
An explorative study of the 
experiences of a group of 
cancer patient in two different 
care cultures 

Att undersöka hur en grupp 
svårt sjuka patienter, hos olika 
vårdgivare, värderade sin 
livskvalitet under sista 
månaden i livet. 

En kvantitativ studie. 
Datainsamling skedde med hjälp 
av EORTC QLQ-C30 som mäter 
livskvalitet samt The 
psychological well-being 
questionnaire som mäter det 
psykiska välmåendet. 47 personer 
deltog. Faktoranalys. Bortfall: 9. 
 
 

Kognitiv funktion och 
emotionell funktion var 
viktigast.  

Vig, K. E. & Pearlman, A. R. 
 
2003 

Quality of Life While Dying: 
A Qualitative Study of 
Terminally Ill Older Men 

Att karakterisera upplevelsen 
av livskvalitet i livets 
slutskede från obotligt sjuka 
äldre mäns perspektiv. 

En kvalitativ studie. 
Datainsamling skedde genom 
semistrukturerade intervjuer. 26 
personer deltog. Deskriptiv 
statistisk analys, för att 
komplettera de kvalitativa 
resultaten, och grundad teori-
analys.  Bortfall: 0. 
 

Tre kategorier gällande 
livskvalitet framkom: Att leva 
medans de var döende, att 
förutse en övergång till att 
faktiskt vara döende samt att 
få en god vård.  
De öppna frågorna resulterade 
i fyra delar: att kunna göra 
saker självständigt, att umgås 
med släkt och vänner samt att 
kunna kontrollera smärta. 
 

Yan, S. & Kin-Fong, C. 
 
2006 

Quality of Life of Patients 
With Terminal Cancer 
Receiving Palliative Home 
Care 

Att fastställa nivåer av 
livskvalitet hos cancerpatienter 
som får palliativ hemsjukvård 
i livets slutskede samt att 
undersöka korrelationer 
mellan patienternas 
karakteristik, smärtintensitet 
och livskvalitet. 
 

Kvantitativ studie. 
Datainsamling skedde med hjälp 
av Mc Gill livskvalitetsskala i en 
Hong Kong-version (MQOL-
HK). 85 personer deltog. 
Statistisk analys. 
Bortfall: 0. 

Medelhög livskvalitet. Sexuell 
funktion respektive stöd var av 
störst betydelse. 
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