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Sammanfattning   

 
Bakgrund: Cancer är en sjukdom som kan drabba olika delar av kroppen. Ett vanligt symtom 

av cancer är smärta som kan uppstå till följd av en växande tumör, förändring av perifera 

neuron eller olika cancerbehandlingar. Smärta är en individuell upplevelse, där begreppet 

lidande ofta sammankopplas med smärta. Sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande som 

uppstår till följd av smärta vid cancersjukdom. Vård i livets slutskede innebär att lindra lidande 

och förebygga symtom. 
 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av smärta vid cancersjukdom i livets 

slutskede 
 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes. Sökningar genomfördes i 

databaserna Medline och Cinahl. Tio artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats som 

svarade mot syftet valdes ut. Dessa ställdes i relation till varandra i en integrerad analys. 
 

Resultat: Patienterna upplevde olika typer av smärta med varierande påverkan och 

känslomässiga reaktioner. Smärtlindring var avgörande för en hanterbar sista tid i livet. 

Trygghet från sjuksköterska och anhöriga sågs vara en viktig förutsättning för en lyckad 

smärtlindring. Smärtan påminde patienterna om deras tillstånd och dödsprocessen. 
 

Slutsats: Smärta vid cancersjukdom kan innebära ett kroppsligt lidande där patienterna behöver 

stöd och anpassad smärtbehandling av sjuksköterskan. Det behövs mer utbildning inom 

palliativ omvårdnad och smärthantering. 
 

Nyckelord: cancer, lidande, livets slutskede, patient, smärta, upplevelse 
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1. Inledning 

Cancer är ett samlingsnamn för en mängd sjukdomar som drabbar olika delar av kroppen. Enligt 

World Health Organization (2011) är cancer den största anledningen till för tidig död världen 

över. År 2015 avled omkring 8,8 miljoner människor i cancer (WHO, 2017). Fördelningen av 

cancerformer ser olika ut i världen beroende på geografiska områden och förhållanden samt 

exponering för olika riskfaktorer som rökning eller övervikt. I flera låg- 

och medelinkomstländer är tillgång till behandling, vård och utbildad personal i den palliativa 

vården begränsad vilket medför risk att många cancerpatienter dör utan tillräcklig smärtlindring 

(WHO, 2011). Cirka två tredjedelar av alla cancerpatienter drabbas av cancerrelaterad smärta 

och riskerar en försämrad livskvalitet (Shaiova, 2006). Cancersmärta är vanligt förekommande i 

alla delar av vården och fördjupade kunskaper i hur patienten upplever smärttillståndet i det 

palliativa skedet var angeläget att studera inför vårt kommande yrkesliv som sjuksköterskor. 

 

2. Bakgrund       

2.1 Smärta 

Smärta är kroppens sätt att varna och skydda från skada. Smärtupplevelsen är subjektiv och ett 

symptom av bakomliggande orsak/orsaker. International Association for the Study of Pain 

beskriver smärta som en obehaglig och känslomässig upplevelse som uppstår vid konstaterad 

eller eventuell vävnadsskada. Smärta är svårt att mäta objektivt då den upplevs individuellt 

av varje individ (IASP, 2013). Smärtans orsak och karaktär ser olika ut. Det finns fyra olika 

grupper av smärta, vilka fördelar och förklarar olika smärtupplevelser. Vid hot om- eller vid 

vävnadsskada aktiveras nociceptorerna och den så kallade nociceptiva smärtan uppstår. 

Nociceptiv smärta delas ibland in i två delar, somatisk smärta som uppkommer genom skador 

på huden eller skelettet, samt visceral smärta som lokaliseras inifrån kroppens organ. Neurogen 

smärta uppstår vid skador i nervsystemet. Stroke, amputation eller multipel skleros är exempel 

på patologiska förändringar och sjukdomar som kan orsaka den neurogena smärtan. Vid olika 

psykiska sjukdomar ses den psykogena smärtan vilket kan vara vanligt vid depression (Bergh, 

2014). Vid idiopatisk smärta finns ingen direkt orsak eller förklaring, det går inte att identifiera 

var smärtan kommer från. Smärtsyndromet kan däremot kopplas till ett samband av både 

psykologiska och stressrelaterade fysiska skador (Diatchenko, Nackley, Slade, Fillingim & 

Maixner, 2006). 

 

Smärta kan kategoriseras i tre olika huvudtyper: akut smärta, långvarig smärta och 

cancersmärta, där den sistnämnda uppstår vid malignitet. Akut smärta yttrar sig tydligt genom 

kroppsliga reaktioner som hög puls, blek och kallsvettig hud. Den är kortvarig och försvinner i 

samband med läkning av vävnadsskadan. Smärta vars närvaro överstiger den normala 

läkningstiden och som varar mer än tre månader benämns långvarig smärta. Människor som 

lever med smärta under en lång tid kan få en ökad smärttålighet och försämrad livskvalité 

(Briggs, 2010). 

 

Trots att smärta är en subjektiv upplevelse går den att beskrivas i olika upplevelser och 

dimensioner. Den affektiva beskriver människans känslomässiga reaktion av smärta. Den 

fysiologiska beskriver de fysiska reaktionerna av smärta. Den kognitiva innebär det 

självupplevda, hur människan upplever tillståndet och hanterar det. Den sociokulturella består 

av det individuella som kön, kultur, ålder och etnicitet. Den sensoriska beskriver lokalisation 

och karaktär. Beteendets dimension beskriver den individuella förmågan till utryck och 

förmedling av smärta (Bergh, 2014). 
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2.1.1 Bedömning av smärta 

För att behandla smärta måste den först identifieras och bedömas då smärta är något subjektivt 

och upplevs olika av varje individ. Med hjälp av smärtskattningsskalor kan både sjuksköterskor 

och patienter bilda en så korrekt uppfattning av tillståndet som möjligt (Bergh, 

2014). Visuell analog skala (VAS) är en tio cm lång mätsticka där ena sidan symboliseras i 

textform ”ingen smärta” och på andra sidan ”värsta tänkbara smärta” där patienten skattar sin 

nuvarande smärta genom att markera på linjen (Jensen, Karoly & Braver, 1986). Numerisk 

skattningsskala (NRS) är en liknande skala där patienten istället för att visa på en linje rankar 

sin smärta i form av en siffra. Exempelvis 0-10 där noll beskriver ”ingen smärta” och tio 

”värsta tänkbara smärta” (Forrest, 1995). Med Breif pain inventory short form (BPI-SF) ställer 

sjukvårdpersonalen nio frågor som ger svar på bland annat smärtans placering, form och 

karaktär. Den här skalan användes först för att utvärdera smärta hos cancerpatienter men 

fungerar idag även till andra sjukdomar och skador (Cleeland & Ryan, 1994). Abbey Pain Scale 

är ett mätinstrument som bedömer smärta hos människor som inte kan uttrycka smärta verbalt. 

Här iakttas uttryck, beteende och kroppsliga rörelser vilka ger olika poäng som summeras. 

Smärtan delas in därefter i ”mild”, ”medelsvår” eller ”svår” (Abbey et al, 2004). 

2.2 Smärta vid cancersjukdom 

Cancersmärta är ofta en blandning av nociceptiv och neurogen smärta. Smärtan kan uppstå vid 

nervkompression på grund av en växande tumör, förändringar av perifera neuron eller olika 

behandlingar som cytostatikabehandling, strålbehandling eller kirurgi. Lokalisation, 

smärtintensitet och karaktär varierar beroende på den individuella upplevelsen. Obehandlad 

eller okontrollerad smärta kan förorsaka både fysiska och psykiska påfrestningar (Briggs, 

2010). Visceral smärta orsakas av primärtumören eller metastaser i organ. Den är vanligtvis 

svår att lokalisera och kan yttra sig via sekundära symptom som illamående, trötthet och 

svettningar. Ryggsmärta är ett diffust symptom som är vanligt förekommande vid 

levermetastaser eller bukspottskörtelmetastaser. Benmetastaser är den vanligaste orsaken till 

smärta hos patienter som lever med cancer. Smärtan uppstår som en direkt följd av tumörer i 

benet, vilket i sin tur blir försvagat. Benmetastaser uppkommer vanligtvis till följd av 

primärtumörer i lung-, bröst, sköldkörtel eller prostata. Läkemedelsbehandling som olika 

cytostatika och anti-neoplastiska läkemedel kan orsaka smärtsamma neuropatier (Lauren 

Shaiova, 2006). 

 

Smärtintensiteten kan variera och se olika ut. Bakgrundssmärta kallas den närvarande smärta 

som upplevs större delarna av dygnet. Trots behandlad och kontrollerad bakgrundssmärta kan 

spontan förvärring av tillståndet ske, vilket benämns genombrottssmärta. Genombrottsmärta 

uppstår ofta plötsligt, är en individuell upplevelse och förorsakar en trötthet hos patienten. 

Genombrottsmärtan kan upplevas som skrämmande, obehaglig och som en påminnelse om 

döden (Burton & Zeppetella, 2011). 

2.3 Lidande 

Att lida kopplas ofta samman med att kämpa, uthärda och utstå smärta och som kännetecken till 

sjukdomar exempelvis ”att lida av bröstcancer” eller ”att lida av KOL”. Pina, plåga, oro och 

elände är beskrivande ord för ett mänskligt lidande (Arman, 2012). Smärta medför vanligtvis 

lidande i samband med sjukdom och behandling men är däremot inte identiskt med lidande trots 

att det finns en stark koppling mellan begreppen. Upplevelsen av lidande 

varierar mellan olika individer och kan vara beroende av individuella aspekter som livssyn, 

erfarenhet och situation (Eriksson, 2015). 
 

Vid cancersjukdom får patienten utstå fysiska smärtor vilket kan leda till kroppsligt lidande som 

inte enbart syftar till det fysiska utan även hur patienten upplever situationen som helhet. 
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Påfrestningar av den fysiska smärtan, skam, förnedring och rädsla kan orsaka andligt och 

själsligt lidande. Hopplöshet är vanligt förekommande vid lidande av svår sjukdom. 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att lindra patientens lidande och för att kunna 

lindra lidande bygger vårdandet på en god relation, att ge tröst samt att visa ödmjukhet och 

lyhördhet. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma och bekräfta patienten för att 

kunna förmedla trygghet och ge hopp. Uppstår känslan av att inte bli sedd kan lidandet 

förvärras (Eriksson, 2015). Sjuksköterskan ska vara objektiv inför varje individs situation och 

förebygga faktorer som riskerar ett mänskligt lidande. Vidare kan lidande beskrivas som en 

individuell, subjektiv och komplicerad upplevelse vanligt sammankopplat med upplevelse av 

smärta (Constance & Milton, 2013). 

2.4 Palliativ vård i livets slutskede 

 

Palliativ vård hos cancerpatienter syftar till att förebygga och lindra symtom och obehag. Den 

kan inledas vid olika stadium av sjukdomen och utesluter inte nödvändigtvis övrig 

livsuppehållande behandling. Behandlingen botar inte utan avser att förlänga livet och 

underlätta symtom (American society of clinical oncology, 2017). För att kunna förebygga 

problem och symtom vid livshotande sjukdom bör inledningen av den palliativa vården ske 

tidigt och kan således pågå under en längre tid, allt från flera år till några månader 

(Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002). 
 

Palliativ vård i livets slutskede innebär att lindra när det inte går att bota, det är den sista fasen 

där patientens sista tid är begränsad till månader eller veckor. Vid det stadium i 

sjukdomsförloppet då behandling endast upplevs som ett obehag och lidande som inte längre 

ger förbättring flyttas fokus från att förlänga ett liv till att bevara det som upplevs viktig för den 

enskilde personen som god livskvalitet, minskad sjukdomsbörda, upplevd värdighet, kontroll 

över sin kropp samt tröst och stöd till både patient och anhöriga. Vid vårdandet av patient i 

livets slutskede ska vissa mål med behandlingen finnas och upprätthållas. Målen planeras 

tillsammans med patienten (Goodlin, 1997). Sjuksköterskans roll är att förebygga och lindra 

lidande genom att upptäcka och lindra symptom som exempelvis smärta (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30). 

2.5  Problemformulering     

Vård i livets slutskede innebär att lindra lidande. Idag drabbas en stor del av befolkningen av 

cancersjukdom och kan till följd av sjukdomen och dess behandling lida av smärta, vilket 

riskerar en försämrad livskvalitet. Med hjälp av ökad förståelse och kunskap om upplevelser av 

smärta vid livets slutskede i cancersjukdom kan sjuksköterskans omvårdnad förbättras. 

 

3. Syfte     

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av smärta vid cancersjukdom i livets slutskede. 
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4. Metod  

4.1 Design 

För att besvara arbetes syfte gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning (Segesten, 

2012). 

4.2 Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar inom området söktes systematiskt i två olika databaser, granskades, 

ställdes mot syftet och sammanställdes (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån arbetets syfte 

valdes databas och sökord. Sökningarna gjordes i databaserna Medline och Cinahl som har en 

inriktning mot medicin och omvårdnad (Kristensson, 2014). Med utgångspunkt från 

nyckelorden i syftet: upplevelse, cancer, cancerpatient, smärta, palliativ vård, vård i livets 

slutskede, framställdes sökord via Svensk MeSH med resultat: experience, quality of life, 

neoplasms, cancer, cancer pain, cancer patients, pain, palliative care, patients. Sökorden slogs 

sedan upp i respektive databas ”ordlista” för att få korrekt anpassade ämnesord. I Cinahl 

användes ”Cinahl Headings” och i Medline ”MeSH2017”. I det första steget söktes sökorden i 

databasen enskilt med breda resultat. Därefter fördes de samman genom de booleska termerna 

AND och OR vilket gav sökorden ett samband och gav träffar som svarade mot studiens syfte. 

En fritextsökning gjordes i Medline genom att göra en trunkering på sökordet experience 

(Östlundh, 2012). För att få fram aktuell forskning och relevanta artiklar avgränsades träffarna 

via publiceringsår 2007-2017 samt att artiklarna var på engelska. I Cinahl begränsades 

sökningen ytterligare med ”Peer Reviewed” (Östlundh, 2012). Se bilaga 1. 

4.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var vuxna (18 år och uppåt), alla cancersjukdomar, patienter med 

smärta. Exklusionskriterier var cancerpatienter som inte vårdades palliativt i livets slutskede. I 

databasen Cinahl lästes alla 136 artiklars titlar från sökträffen. Av de artiklar som svarade mot 

studiens syfte lästes 22 abstract varav tio artiklar lästes i sin helhet. Slutligen valdes sex artiklar 

till studien. I Medline lästes samtliga 33 artiklars titlar, av dessa lästes sju abstracts och därefter 

lästes sex artiklar i sin helhet, varav fyra inkluderades till studien. I fem av de exkluderade 

artiklarna svarade inte resultatet mot studiens syfte och i en artikel fanns ingen referenslista. De 

utvalda artiklarna granskades genom Forsberg och Wengströms (2016) granskningsmall för att 

säkerhetsställa den vetenskapliga kvalitén, se bilaga 2. 

4.4 Analys 

För att sammanställa och analysera artiklarnas resultatdelar har de ställts i relation till varandra i 

en integrerad analys med induktiv ansats (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar lästes i sin 

helhet av båda författarna, därefter identifierades skillnader och likheter i resultaten för att finna 

en röd tråd och kategorier för en struktur. Ställning togs till det mest betydande i artiklarnas 

resultat för att besvara arbetets eget syfte. Nya kategorier och subkategorier till resultatdelen 

skapades (Kristensson, 2014). Genom hela analysprocessen hölls syftet i åtanke. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen, inriktad mot medicinsk forskning, talar för att bevara deltagarnas 

integritet, autonomi och rättigheter samt att vetenskapliga studier ska granskas av en oberoende 

kommitté inom forskningsområdet (World Medical Association, 2017). 

Helsingforsdeklarationens etiska aspekter går att sammanställa i fyra principer. 

Rättviseprincipen säger att alla medverkande ska behandlas lika och rättvist. Inte skada- 

principen innebär att studien ska genomföras på ett tryggt och säkert sätt där ingen kommer till 

skada. Nyttoprincipen avser att det som undersökts är noga genomtänkt och inte medför några 
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risker för skada. Autonomiprincipen innebär att deltagandet är frivilligt och att deltagarna när 

som helst får avsluta sitt deltagande i studien. Hänsyn tas till den medverkandes 

självbestämmande (Kristensson, 2014). De inkluderade artiklarna i studien var etiskt prövande 

där varje deltagare hade gett sitt godkännande till deltagande. Övriga etiska principer som 

anonymitet och bevarad integritet har också noga undersökts för att säkerhetsställa att etiska 

grundregler använts. Studiens författare har använt ett objektivt synsätt för att inte påverka 

resultatet med egna värderingar och tidigare kunskaper (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

5. Resultat     

Resultatet baseras på tio vetenskapliga studier, tre med kvantitativ ansats och sju med kvalitativ. 

Studierna var utförda i Kanada, Singapore, Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, 

Thailand, Indien, Libanon och Schweiz. Genom en integrerad analys framställdes två 

huvudkategorier och fyra subkategorier. Huvudkategorierna blev: Smärtan i olika skepnader 

med subkategorierna: känslomässiga reaktioner och smärtans karaktär. Den andra kategorin 

benämndes En smärtfri sista tid i livet med subkategorierna: symptomlindring och att finna 

trygghet. Se Tabell 1 

 
 

 

Tabell 1. Resultatmatris. En överblick av kategorier och subkategorier och i vilken artikel 

de hittades. 
 
 

Kategorier Subkategorier Artiklar a 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Smärtan i olika 

skepnader 

Känslomässiga reaktioner  X   X X X   X 

Smärtans karaktär X X    X  X   

 

 

En smärtfri sista tid 

i livet 

Symtomlindring X X X X     X X 

Att finna trygghet  X     X   X 

 

a. Artikelnummer  - se Bilaga 2. Artikelmatris  
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5.1 Smärtan i olika skepnader 

 

I följande kategori beskrivs patienters olika upplevelse av cancersmärta, olika reaktioner och 

hur de ser på sig själva. 

 

5.1.1 Känslomässiga reaktioner 

Det framgick att leva med smärta i långa och intensiva perioder upplevdes slitsamt och 

ansträngande. Smärtan bidrog till en förändring i humör och emotionella reaktioner. En känsla 

av hopplöshet uppstod i samband med okontrollerad smärta och dess påverkan av den 

kroppsliga funktionen. Vid patienters upplevelse av smärta uppkom olika upplevelser av 

minskad koncentrationsförmåga och minskat initiativtagande. Känslomässiga reaktioner som 

skam, osäkerhet och oro, grundades i upplevelsen att bli beroende av andra på grund av smärta 

och behöva be om hjälp. Nedsatt funktionsförmåga på grund av smärta bidrog till ångest och 

ilska eftersom det kunde påminna om sjukdomen och tillståndet (McPherson, 

Hadjistavropolous, Lobchuk & Kilgour, 2013; Noot Tipseankhum, Tassanee Tongprateep, 

Forrester, & Pimpan Silpasuwun, 2016). Det visade sig finnas en rädsla för smärta och dess 

påverkan, en rädsla att smärtan skulle ta över förmågan att leva ett värdigt liv sista tiden med 

nära och kära. Patienter som till följd av smärta blev sängbundna var rädda att bli en börda för 

anhöriga. Smärtan upplevdes påverka anhöriga och deltagarna önskade en smärtfri tid 

dels för patienten själv men även för nära och kära. Många patienter upplevde rädsla då smärtan 

påminde om döden och att snart behöva skiljas från familj och vänner. Reducerad smärta bidrog 

till minskad upplevelse av rädsla. Vidare uttryckte patienter att om smärta vid livets slut inte 

gick att lindra, dog de hellre. En smärtsam dödsprocess skapade större rädsla och oro än själva 

döden (Doumit, Abu-Saad Huijer & Kelley, 2007; Ling Lee, Ow, Akhileswaran & Goh, 2013; 

Thelly & Priyalatha, 2013). 

5.1.2 Smärtans karaktär 

Det framkom att patienter i ett avancerat cancerstadium upplevde smärta dagligen. Patienter 

skildrade smärtans närvaro med beskrivande ord som ”huggande”, ”brännande” och ”skarp”. I 

beskrivandet av intensitet användes ”allvarligt” och ”förfärlig”. Vid mindre akuta typer av 

smärta användes ”ont”, ”kramp” och ”molande”. Patienterna beskrev och visade områden där 

smärtan fanns, om hur smärtan ibland varierade från hanterbar bakgrundssmärta till känslan 

av att bli huggen med en kniv från insidan vilket beskrevs som fruktansvärt. Patienter beskrev 

att cancersmärta hade en stark inverkan på alla aspekter av livskvalitén och var främsta orsaken 

till lidande, där ett liv med daglig smärta upplevdes som onödigt (Doumit et al, 2007; 

McPherson et al, 2013). Flera patienter var noga med att notera hur smärtans karaktär såg ut för 

att skapa en förståelse för och en medvetenhet om tillståndet. Vid lokalisation av smärtan 

identifierades sällan bara det cancerdrabbade området, vanligen hade patienter två till tre 

drabbade områden på/i kroppen. Många hade svårt att identifiera om smärtursprunget berodde 

på cancern eller behandlingen (McPherson et al, 2013). En studie beskrev att posttraumatiska 

stressreaktioner förekom bland patienter med smärta i den palliativa fasen. Symptomen uppstod 

till följd av svår fysisk smärta och smärtrelaterad ångest. Smärtan kunde medföra undvikande 

beteenden och rädsla då det upplevdes som en påminnelse om cancerrelaterade trauman (Roth, 

St Cyr, Harle & Katz, 2013). Genombrottsmärta var vanligt förekommande och patienter kunde 

ha upp till tre episoder av genombrottsmärta per dag. Intensiteten varierade mellan mild, måttlig 

och svår. Majoriteten av patienterna beskrev smärtan som så svår att dagliga aktiviteter inte 

kunde utföras (Davies et al, 2011). 
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5.2 En smärtfri sista tid i livet 

Följande kategori tar upp olika önskemål och strategier för att hantera smärta. 

 

5.2.1 Symtomlindring 

Förlust av fysisk funktion och känslan av att bli beroende av andra beskrevs när patienter 

pratade om smärta. Genom att tolerera en viss grad av smärta försökte studiedeltagarna leva ett 

normalt liv men vid ökad intensitet, som vid genombrottssmärta, stördes deras förmåga till 

vardagliga aktiviteter. Att inte kunna utföra vardagliga sysslor som att städa, handla eller gå 

promenader blev ett sätt att illustrera allvaret i smärtan (Thelly & Priyalatha, 2013). I en 

studie beskrev en deltagare hur det var att leva ett smärtsamt liv och om viljan att bli befriad 

från smärta. Patienten ville inte bli påmind om sitt tillstånd och ville att den sista tiden i livet 

skulle avslutas utan smärtsymtom, som om sjukdomen inte fanns. Om smärtan tog överhand 

skulle patienten föredra att avsluta sitt liv tidigare för att inte lida. En god smärtlindring gav 

patienter hopp om en smärtfri sista tid i livet, ork för anhöriga, energi till betydelsefulla 

intressen och andra viktiga behov i livet. Reducerad smärta gav ett inre lugn och minskad rädsla 

för sjukdomen och framtiden (Doumit et al, 2007; Grothe Thomsen, Rydahl Hansen & Wagner, 

2011). Smärta gav tillsammans med andra cancerrelaterade symptom som trötthet och nedsatt 

munhälsa, känslan av att tappa sin identitet och kontroll över sitt liv. Då smärtan tog överhand 

beskrev patienter hur god och effektiv symptomlindring bidrog till en förnyad vilja att leva 

genom att få tillbaka förmåga till rörelse och ork. En god smärtlindring medförde tillit till 

sjukvårdpersonalen. I en studie beskrev en patient lättnaden att bli omhändertagen av 

sjukvårdspersonalen på sjukhus. Deltagaren berättade om en lyckad smärtbehandling genom 

kombination av morfin och omvårdnadsåtgärder som att få en mjuk säng (Grothe Thomsen et 

al, 2011; Spichiger, 2009). Det visades att den främsta behandlingen av cancersmärta var olika 

former av morfin följt av andra opioider. Icke- farmakologiska insatser, däribland information, 

råd om egenvårdsåtgärder och elektrisk nervstimulering sågs som effektiva vid behandling av 

cancersmärta. Vid olika typer av cancerdiagnoser och i olika kulturer varierade 

behandlingsformerna, men en kombination av farmakologiska och icke-farmakologiska 

behandlingar ansågs vara mest effektiv. Patienter beskrev värme som en effektiv strategi för att 

hantera genombrottsmärta. Vid genombrottsmärta var en snabb smärtlindring viktigare än att 

lindra smärtan helt. (Davies et al, 2011; Get-Kon et al, 2010). 

5.2.2 Att finna trygghet 

Många patienter önskade att få spendera en trygg sista tid i livet smärtfri, hemma och 

tillsammans med nära och kära, vilket krävde en bra relation och rätt behandling från 

sjukvårdpersonal (Thelly & Priyalatha, 2013). Vanligt förekommande var att smärtan lindrades 

bättre när patienter upplevde trygghet vilket kunde uppstå vid närvaron av anhöriga. Det 

framgick att en god kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient gav en upplevelse av 

trygghet och var en bra förutsättning för smärtlindring. Patienter beskrev hur smärtan påminde 

om döden och hur religion kunde ge trygghet i from av stöd och tröst vid smärtupplevelserna i 

livets slutskede. (Doumit et al, 2007; Get-Kong et al, 2010; Noot Tipseankhum et al, 2016). 

 

5.3 Resultatsammanfattning     

Det framgick att patienter med avancerad cancer upplevde smärta dagligen. Smärtan uppvisade 

olika karaktär och lokalisation, där genombrottsmärta visades vara vanlig och plågsam. Smärta 

orsakade känslomässiga reaktioner som ilska, rädsla och ångest då den var en påminnelse om 

patienternas tillstånd och om dödsprocessen. Smärtlindring var avgörande för livskvalitén i 

livets slutskede. Behandlingen såg olika ut och var individuellt anpassad. I de fall det inte gick 

att lindra smärta påverkades patienternas liv negativt, vilket kunde resultera i upplevelsen av att 
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sista tiden i livet var onödig. Att på grund av smärta tappa fysisk förmåga som exempelvis att gå 

promenader, städa eller utföra viktiga vardagliga aktiviteter gav en känsla av hopplöshet och att 

bli en börda för anhöriga. Upplevelse av trygghet till sjukvårdspersonal ansågs vara en viktig 

förutsättning för god smärtlindring. 

 

6. Diskussion     

6.1 Metoddiskussion 

Till examensarbetet valdes en litteraturstudie med systematisk sökning för att samla aktuell 

kunskap inom valt område (Segesten, 2012). Studien är uppbyggd på kvalitativa och 

kvantitativa studier, där de kvalitativa studierna beskriver upplevelser, berättelser och ger 

beskrivningar medan de kvantitativa studierna fokuserar på skillnader, olikheter, observationer 

och mätningar. För att öka trovärdigheten, ge ett brett resultat med en större inblick och 

förståelse baseras litteraturstudien på båda ansatserna (Polit & Beck, 2012). 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelse av smärta vid cancersjukdom i livets 

slutskede och för att få en djupare förståelse för patienternas upplevelser och unika erfarenheter 

skulle datainsamlingen kunnat baseras på intervjuer. Att genomföra en empirisk studie valdes 

bort med hänsyn till tidsramen för utförandet av examensarbetet. 
 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i två olika databaser vilka valdes utifrån 

ämnesområdet. Sökningarna gjordes i Cinahl och Medline eftersom de har en inriktning mot 

hälso- och vårdvetenskapen (Kristensson, 2014). För sjuksköterskor anses databaserna vara de 

mest användbara (Polit & Beck, 2012). Sökorden identifierades utifrån studiens syfte och 

gjordes om till ämnesord till respektive databas för att ge ett korrekt resultat. Sökorden quality 

of life och experience gav få träffar när de kombinerades och experience genererade i fler träffar 

som svarade mot arbetets syfte, därför exkluderades quality of life som sökord. I Medline 

användes trunkering på sökordet experience med en asterisk ”*” för att få alla böjningsformer 

på ordet (Östlundh, 2012). Sökorden söktes var för sig och fördes sedan samman genom 

booleska termer. Booleska termen AND användes för att förena sökorden 

med varandra och få sökningen mer specifik till ämnet. Termen OR användes till de palliativa 

begreppen ”Terminal Care” och ”Palliative Care” vilket gav sökningen en bredd då båda 

begreppen med samma betydelse användes och fler relevanta studier till ämnet framträdde 

(Kristensson, 2014). Respektive sökning i båda databaserna genomfördes med användning av 

”major concept” på några av sökorden vilket genererade i artiklar som innehöll sökorden som 

huvudbegrepp och gav ett mer preciserat sökresultat. Det kan ses som en nackdel då metoden 

gav få träffar och relevanta artiklar kan ha försvunnit vilket kan ha påverkat resultatets 

trovärdighet (Kristensson, 2014). Sökningen kunde ha genomförts med andra kombinationer 

samt synonymer men vid genomgång av sökträffarna hittades relevanta artiklar som besvarade 

studiens syfte och därför genomfördes inga fler sökningar. Årtalen för artiklarna begränsades 

till år 2007-2017 för aktuell forskning, språkavgränsningen till engelska var en styrka för 

arbetet då många vetenskapliga artiklar publiceras på engelska. Begränsningen 

”peer-reviewed” i Cinahl gav vetenskapliga artiklar, publicerade i tidskrifter som genomgått 

granskning. Dessa avgränsningar gav relevanta och aktuella artiklar (Östlundh, 2012). Av de tio 

artiklar som inkluderades i studien var majoriteten mellan årtalen 2011-2016. De inkluderade 

artiklarna var relativt ny forskning vilket gav studien styrka då författarna fick en inblick i 

aktuella sammanhang.  

 

Inklusionskriterier för arbetet var vuxna deltagare över 18 år, alla cancersjukdomar samt 

patienter med smärta. Exklusionskriterier var cancerpatienter som inte vårdades palliativt i livets 

slutskede. Kriterierna medförde att en stor variation av studier inkluderades där generell 

cancersmärta studerades i livets slutskede, samt en inblick i flera olika typer av cancersmärta. 
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Skillnader mellan kön, ålder eller specifika cancerdiagnoser undersöktes därför inte. Några av 

de valda artiklarnas resultat beskrev anhörigas och sjukvårdares upplevelser vilka valdes bort, 

endast patienternas upplevelser togs med till resultatet för att svara mot syftet. Artiklarna var 

från olika delar av världen och gav resultatet både ett västvärlds- och östvärldsperspektiv. Det 

bör finnas i åtanke att det finns skillnader i sjukvården mellan olika världsdelar och länder 

vilket kan påverka generaliserbarheten av litteraturstudiens resultat. Att resultatet har ett varierat 

internationellt perspektiv kan däremot öka överförbarheten av förståelsen för patienters 

upplevelser av cancersmärta. 
 

Efter att båda författarna läst titlar, abstract och slutligen artiklar i sin helhet gick de relevanta 

artiklarna som svarade mot syftet vidare till granskning. För att inkludera artiklar som var av 

god kvalitet granskades de via Forsberg och Wengströms (2016) granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Mallen innehåller ett antal frågor vilka ska besvaras för att 

ta del av vilken kvalitet studierna har, därefter exkluderas eller inkluderas de till resultatdelen 

(Forsberg & Wengström, 2016) Nio av de tio inkluderade artiklarna hade medel- eller hög 

kvalitet. Artiklarna hade tydliga och lämpliga urval och analysmetoder vilket gav en 

tillförlitlighet (Kristensson, 2014). En artikel hade ett otydligt formulerat syfte och bedömdes 

därför ha en lägre kvalitet, men inkluderades ändå då den bidrog med intressant information till 

litteraturstudien. Några av de kvalitativa studierna hade ett litet urval, men studiernas 

datainsamlingsmetoder, däribland semistrukturerade intervjuer, bidrog till en djupare förståelse 

för upplevelser av cancersmärta. De kvalitativa artiklarna använde citat i resultatdelen vilket 

gav ökad verifierbarhet till deras resultat (Kristensson, 2014). De inkluderade artiklarnas styrkor 

och svagheter redovisas i arbetets artikelmatris, se bilaga 2. 

 

Integrerad analys användes för att sammanställa resultatet med tydlig struktur och insamlade 

data analyserades i tre olika steg. Först läste båda författarna studierna i sin helhet och 

identifierade likheter och skillnader, därefter plockades olika kategorier ut av författarna för att 

sedan sammanställa resultaten i de olika kategorierna. Analysen gav litteraturstudien styrka då 

de olika studiernas resultat integrerades på ett översiktligt sätt. Eftersom författarna läst artiklarna 

flera gånger för att skapa förståelse, minskade risken för egen tolkning vilket skapade 

objektivitet (Kristensson, 2014). Författarna ansåg det svårt att skilja innehållet i de olika 

kategorierna och subkategorierna från varandra då de olika nyckelfynden kunde påminna om 

varandra men berättade olika saker. Kategorierna är därför inte helt avskilda från varandra utan 

kan ta upp liknande fakta men med olika betydelse. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att trygghet var en förutsättning för en god smärtlindring. Bra relation och en 

öppen dialog mellan sjukvårdspersonal och patienterna bidrog till en känsla av trygghet. Det 

kan kopplas samman med vårdforskare Katie Erikssons beskrivning av att sjuksköterskan har en 

viktig del i att lindra lidande, uppmärksamma och bekräfta patienten då patienters lidande kan 

förvärras vid känslan av att inte bli sedd (Eriksson, 2015). Patienter med cancer i livets 

slutskede föredrar att sjukvårdspersonal visar medkänsla och empati eftersom detta bidrar till en 

god effekt av vårdupplevelse då de känner sig förstådda, hörda och bekräftade. Sympati har en 

negativ inverkan på patienterna då det upplevdes ytligt och opersonligt. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal förstår skillnaden mellan begreppen för att ge en trygg vård (Sinclair et al, 

2016). Wittenberg-Lyles, Goldsmith och Ragan (2011) beskriver att i samband med ett 

avancerat cancerförlopp och att sjukdomsbehandlingen övergår till palliativ vård, sätts en större 

tillit och förväntan på sjuksköterskans kompetens. Behovet av sjuksköterskans närvaro och 

kommunikation blir större. Utbildning kring omvårdnad i livets slutskede är otillräcklig, både i 

sjuksköterskeutbildningen men också i vidareutbildningar. Sjuksköterskor har främst 

rapporterat om ett utbildningsbehov avseende kommunikation kring hantering av sorg, 

rådgivning, information till patient och anhöriga samt stöd och krishantering. Vid avancerad 
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cancersjukdom behövs förberedda och kompetenta sjuksköterskor vad gäller det emotionella, 

andliga och mentala (Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Ragan, 2011). Samtidigt som patienterna 

upplever ett behov av trygghet ses brister på arbetsplatser i att uppnå önskad relation och 

närvaro av sjuksköterskan. Uppsatsförfattarna anser att förbättrad utbildning är angeläget för att 

sjuksköterskan ska bli mer trygg och säker i sin roll och våga bemöta utmaningar i sorg och 

rådgivning. En god och trygg relation mellan patienten och sjuksköterskan i livets slutskede är 

av största vikt för en lugn och värdig sista tid. 
 

I resultatet framkom att smärtlindring var avgörande för en värdefull sista tid i livet. Reducerad 

smärta innebar att få tillbaka energi och ork till anhöriga, att tillbringa tid hemma och andra 

viktiga individuella intressen vilka ansågs betydelsefulla. Smärtlindring bidrog till en förnyad 

vilja att leva. Det visades att en kombination av farmakologisk och icke- farmakologisk 

behandling upplevdes ha bäst resultat förutsatt att sjukvårdspersonal gav rätt och anpassad 

behandling. Studier har visat att smärta är ett vanligt symptom hos patienter med cancer men 

brister finns i kunskapen hos sjuksköterskor gällande smärtlindring och farmakologiska 

insatser. Förutsättningar till optimal behandling finns, däremot förekommer det att 

patientgruppen inte får tillräcklig smärtlindring. Felbedömning, brister i rutiner på arbetsplatsen 

och uppföljning av smärta riskerar att patienten får en otillräcklig smärthantering (Borglin, 

Gustafsson & Krona, 2011). Problemet att bristande rutiner och utbildning orsakar försämrad 

smärtlindring belyses även av Choen et al (2003) där kommunikationsbrist mellan 

sjukvårdspersonal samt tidsbrist anges som ytterligare anledningar till otillräcklig behandling. 

Information och utbildning till patienter bör förbättras för en ökad delaktighet i den egna 

vården. Sjuksköterskan behöver kunna bilda sig en uppfattning om patientens upplevda smärta 

för att kunna föra en öppen dialog och ge stöd. En anledning till att patienter inte talar om 

smärta kan vara att de inte vill vara till besvär för personalen eller en rädsla för vad smärtan 

betyder i sjukdomsförloppet. Det är därför viktigt med en öppen dialog för att patienten ska 

kunna uppleva en känsla av trygghet och att våga tala om sitt tillstånd (Choen et al, 2003). En 

reflektion är att tidsbristen och bristande rutiner kan uppmärksammas av patienterna och att de 

av den anledningen väljer att inte besvära en stressad personal. 
 

Litteraturstudien visade att upplevelsen av att inte längre vilja leva fanns hos patienter som 

upplevde daglig smärta i livets slutskede. När smärtlindring inte upprätthålls strider det mot 

ICN:s etiska kod som menar att sjuksköterskans ansvarsområde är att återställa och främja 

hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskan ska respektera patienternas 

individualitet, värderingar samt anhöriga och utifrån det skapa en vårdmiljö formad efter 

patienters behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Ett etiskt dilemma uppstår när 

cancerrelaterad smärta bedöms felaktigt, behandlas utan resultat och patienten upplever ett 

lidande som orsakar viljan att avsluta sitt liv tidigare för att undgå smärtan. Vidare beskriver 

Hälso- och Sjukvårdslagen att sjuksköterskan ska förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande. 

Lagen framställer även vikten att ge vård på lika villkor för alla människor i samhället oavsett 

kön, ålder och kultur (HSL, SFS 2017:30). Litteraturstudien har inte kunnat påvisa skillnader i 

upplevelse av smärta hos män och kvinnor, däremot har det framkommit i en tidigare studie att 

det finns skillnader i smärtupplevelserna. Kvinnor har exempelvis högre risk att drabbas av 

långvarig smärta och män och kvinnor behandlas ofta olika inom vården (Bartley & Fillingim, 

2013). Uppsatsförfattarna anser det viktigt att i vidare forskning undersöka skillnaderna för en 

bättre anpassad och jämlik smärtbehandling i livets slutskede. Dessutom finns ett behov av 

ytterligare utbildning för sjuksköterskor inom smärthantering och palliativ vård, vilket skulle 

minska den enskilde individens lidande och bidra till en minskad belastning för samhället och 

sjukvården. 
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Patienter i ett avancerat cancerstudium beskrev i resultatet att smärta upplevdes varje dag och att 

den kunde variera mellan hanterbar smärta, som kramp, till icke hanterbar som huggande 

smärta. Daglig smärta hade stor påverkan på patienternas liv och orsakade ett lidande, något 

som är överensstämmande med Erikssons (2015) beskrivning av att cancersjukdom och 

behandling kan orsaka kroppsligt lidande vilket påverkar hela individen fysiskt, själsligt och 

andligt. Genombrottssmärta upplevdes av många patienter flera gånger om dagen, episoderna 

uppstod plötsligt och gav ett kroppsligt lidande vilket även påträffandes i Caraceni och 

Portenoys (1999) studie som beskrev att genombrottssmärta uppträder flera gånger per dag och 

att det påverkar livskvaliteten hos patienter. Studien visade också att majoriteten av 

cancerpatienter upplevde två eller flera olika typer av smärta orsakad av cancern (Caraceni & 

Portenoys, 1999). En reflektion är att genombrottssmärta ger ett stort besvär och lidande för 

patienter med cancer i livets slutskede och eftersom den är oförutsägbar och svår att förebygga 

riskerar det att sjuksköterskan inte behandlar smärtan i tid. Enligt Pergolizzi, Gharibo och Ho 

(2015) ska sjukvårdspersonal vara observant på att förändringar i patientens sjukdomsförlopp 

kan ge en förändrad smärtupplevelse. Både läkare och sjuksköterskor ansvarar över att följa 

upp, bedöma och utvärdera smärta. Utbildning av både personal och patienter om smärtstillande 

läkemedel och metoder är viktigt för anpassad och rätt behandling (Pergolizzi, Gharibo & Ho, 

2015). 

6.3 Slutsats 

Patienter med cancersjukdom upplever att smärta påverkar deras sista tid i livet med nedsatt 

fysisk förmåga samt påverkad tid med anhöriga. Smärta innebär risk för ett kroppsligt, själsligt 

och andligt lidande. Trygghet genom närvaro av anhöriga och sjuksköterskor ger en positiv 

effekt. Vid avancerad cancersjukdom behövs sjuksköterskor med palliativ kompetens för att 

kunna ge stöd, information och behandling till både patienter och anhöriga. 

6.4 Klinisk nytta 

Smärta hos patienter med cancer i livets slutskede ger en negativ effekt på många viktiga delar 

av patienters liv. Ett av sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa och att lindra lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) och resultatet belyser upplevelser av smärta samt orsaker 

till ett lidande vilket kan bli en riktlinje för sjuksköterskans arbete. Patienter 

som blir sedda och får smärtan bekräftad av sjuksköterskan upplever en trygghet, vilket är en 

god förutsättning för en förbättrad smärtlindring. Kunskaperna, som inhämtats genom 

litteraturstudien, går att använda i olika palliativa vårdkontexter som hospice, sjukhus eller vård 

i hemmet. Ytterligare utbildning av såväl sjuksköterskor som annan vårdpersonal samt forskning 

inom palliativ omvårdnad och smärthantering är avgörande för att ge patienten en smärtfri sista 

tid i livet.   
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potentional management 

strategies. European 
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763. Doi: 
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Artikel 2 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Doumit MAA, Abu-Saad 

Huijer H, & Kelley JH. 

(2007). The lived experience 

of Lebanese oncology patients 

receiving palliative care. 

European Journal of 

Oncology Nursing, 11(4), 

309–319. Doi: 

10.1016/j.ejon.2007.02.008. 

Land: Libanon 

Syftet var att ta reda på 

upplevelsen av cancer hos 

patienter som får palliativ vård i 

Libanon. 

Kvalitativ: Fenomenologisk metod 

Datainsamlingsmetod 

Fördjupade halvstrukturerade 

intervjuer och observation. 

Analysmetod 

Hermeneutiskt fenomenologisk 

metod. 

Urval 

Avsiktligt urval 

Population 

10 stycken deltagare, 4 män och 6 

kvinnor, medelålder 54 år. 

Inklusionskriterier 

Bo i Libanon, 18 år och äldre, 

diagnosen cancer, vårdas palliativt. 

Exklusionskriterier 

Inte beskrivet 

Styrkor 

Citat är 

inkluderade i 

studiens resultat. 

 
Urvalsmetoden är 

lämplig när djup 

information 

krävs. 

 
Analysmetoden är 

användbar metod 

när livserfarenhet 

ska studeras. 

 
Svagheter 

Ej diskuterat 

bortfall 

Många av deltagarna var rädda 

över deras oförmåga att hantera 

symtomet smärta vid 

cancersjukdom. Rädslan för 

smärtan var ibland starkare än 

för själva döden. 

 
Specifika omvårdnadsåtgärder 

som lättade patientens smärta 

var trygghet och kommunikation 

mellan patient, familj och 

sjuksköterska. 

 
Cancersmärta hade en stark 

inverkan på alla aspekter av 

deltagarnas livskvalité och var 

främsta orsaken till lidande. 
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Artikel 3 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Get-kon, S., 

Hanucharurnkul, S., 

McCorkle, R., 

Viwatwongkasem, C., Junda, 

T., & Ittichaikulthol, W. 

(2010). Symptom 

experience, palliative care 

and spiritual well-being 

among thais with advanced 

cancer. Pacific Rim 

International Journal of 

Nursing Research, 14(3), 

219–234 
 
Land: Thailand 

Syftet var att: 

 
1) Beskriva thailändares 

symptomupplevelser, palliativa 

vårdstrategier och andligt 

välbefinnande 

 
2) Undersöka förhållandet 

mellan dessa tre variabler 

 
3) Bestämma förutsägbarhet för 

andligt välbefinnande genom 

upplevda symptom och palliativ 

vård 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Datainsamlingsmetod Fyra olika 

frågeformulär: Personlig 

information, Symptom 

skala, palliativ vårdbedömning och 

spirituell välmående. 

Analysmetod 

Multipel regressionsanalys, 

Pearsons korrelation. 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Bortfall 

42 individer 

Population 

240 individer, 19-86 år 

Inklusionskriterier 

Över 18 år, kunna tala, skriva och 

läsa thailändska, ingen pågående 

aggressiv behandling, avancerat 

stadium av cancer. 

Exklusionskriterier 

Ej redovisat 

Styrkor 

Tydligt syfte, 

tydlig 

beskrivning av 

resultat 

 
Svagheter 

Kvantitativ ansats 

gör det svårare att 

förstå deltagarnas 

upplevelse 

Deltagarna rapporterade mellan 

3-37 olika cancerrelaterade 

symptom. Det mest 

rapporterade och utmärkande 

symptomen var ”smärta”, 

”svårigheter att svälja” och ”att 

inte längre se ut som sig själv”. 

Deltagarna använde olika typer 

av strategier av behandling i 

den palliativa vården, varav den 

störta andelen använde en 

kombination av farmakologisk 

och icke-farmakologisk 

behandling som sågs vara mest 

effektiv vid exempelvis smärta. 
 

 

Ett positivt förhållande sågs 

mellan det andliga 

välbefinnandet och den 

palliativa vården. 
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Artikel 4 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Grothe Thomsen, T., Rydahl 

Hansen, S., & Wagner, L. 

(2011). 

How to be a Patient in a 

Palliative Life Experience? 

A Qualitative Study to 

Enhance Knowledge About 

Coping Abilities in 

Advances Cancer Patients. 

Journal of Psychosocial 

Oncology 29:3 254-273 

Doi: http://dx.doi.org/10. 

1080/07347332.2011.56 

3345 

Land: Danmark 

Syftet var att identifiera och 

beskriva de förhållanden som, ur 

patientens perspektiv, är viktiga 

för att vårda patienter med 

avancerad cancersjukdom. 

Kvalitativ design 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju 

Analysmetod 

Jämförande analys, grundad teori 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Bortfall 

13 deltagare 

Population 

10 patienter, 4 kvinnor och 6 män. 

43-80 år. 

Inklusionskriterier 

Över 18 år, födda i Danmark, 

Dansktalande, palliativ behandling 

Exklusionskriterier 

Patienter med nedsatt kognitiv 

funktion 

Styrkor 

Tydligt resultat, 

studiens design 

 
Svagheter 

Litet urval 

Belastning av cancerrelaterade 

symptom, bland annat smärta, 

gav patienterna en känsla av att 

inte känna igen sig själva eller ha 

möjlighet att vara delaktiga i sitt 

eget liv. När symptomen 

inte längre kunde behandlas av 

patienterna själva beskrev de 

hur kompetent och effektiv 

symptomlindring bidrog till en 

förnyad vilja att leva, återfå fri 

rörlighet och kunna vara mer 

aktiva. 
 

 

Symptomlindringen blev 

förknippat med en förväntan hos 

patienterna som över tid lät 

överlämna ansvaret för 

symptomlindring till hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

http://dx.doi.org/10


 

 

 5 (10) 

Artikel 5 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Ling Lee, G., Ow, R., 

Akhileswaran, R., & Goh. 

(2013). Exploring the 

experience of dignified 

palliative care in patients 

with advanced cancer and 

families: A feasibility study 

in Singapore. Progress in 

Palliative Care, 21(3), 131- 

139. Doi: 

https://doi.org/10.1179/ 

1743291X12Y.00000000 

41 

Land: Singapore 

Syftet var att utforska 

erfarenheten av värdighet i 

palliativ vård i Singapore. 

Kvalitativ metod 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju, 

djupgående samtal med 

deltagarna. 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Urval 

Bekvämlighetsurval 

Population 

4 patienter och 4 

familjemedlemmar 

Inklusionskriterier 

Patient med diagnosen cancer, 

behandlas under palliativ vård. 

Exklusionskriterier 

Ej engelsktalande, psykologiska 

hinder. 

Styrkor 

Resultatet svarade mot 

syftet, 

alla forskare granskade 

observationsmaterialet, 

datainsamling är tydlig 

beskriven, studiens 

design 

 
Svagheter 

Litet urval. 

Den avancerade cancern 

ställde deltagarna inför döden 

och en rädsla fanns över att 

skiljas från sina nära och kära. 

Deltagarna lärde sig 

egenvårdsåtgärder och 

strategier i att hantera sin 

smärta. 

 
Deltagarna upplevde sig som 

en börda för sina anhöriga 
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Artikel 6 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

McPherson, C. J., 

Hadjistavropoulos, T., 

Lobchuk, M. M., & Kilgour, 

K. N. (2013). Cancer-related 

pain in older adults receiving 

palliative care: patient and 

family caregiver 

perspectives on the 

experience of pain. Pain 

Research & Management, 

18(6), 293–300. 

Doi: http://dx.doi.org/dx.doi. 

org/15227 

 
Land: Kanada 

Att utforska och beskriva 

uppfattningar och erfarenheter 

av cancersmärta hos äldre 

vuxna med avancerad cancer 

och deras omsorgsgivare. 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju 

Analysmetod 

Induktiv/tematisk analys. 

Urval 

Strategiskt urval 

Population 

18 patienter vårdandes i hemmet 

samt 15 vårdgivare. 

Inklusionskriterier 

Patienterna: över 65 år, avancerad 

cancerdiagnos, upplevt 

cancersmärta under den senaste 

månaden, engelsk eller 

fransktalande, vårdas palliativt i 

hemmet. 

Vårdgivarna: engelsk eller 

fransktalande, hade hand om 

huvuddelen av vården i hemmet. 

Exklusionskriterier 

Ej redovisat 

Styrkor 

Tydligt formulerat 

syfte. 

Induktiv -tematisk 

analys av text 

möjliggör djupare 

förståelse av 

deltagarnas 

upplevelser. 

 
Svagheter 

Exklusionskriterier 

ej beskrivet. 

Ej diskuterat 

eventuella bortfall 

Resultatet redovisas under 

huvudkategorin ”Upplevelse av 

cancerproblem” vilken i sin tur 

innehöll tre subteman: 

 
”Känna cancersmärta" beskrev 

sensoriska aspekter av den 

upplevda smärtan, ursprung och 

betydelse. 

 
Under temat ”Reaktionen av 

cancersmärta” redovisades 

patienternas och vårdgivarnas 

beteendemässiga och 

emotionella svar på smärtan. 

 
Under temat ”Att leva med 

cancersmärta” redovisades de 

individuella och sociala 

förändringar som uppstod som 

följd av att leva med smärta. 

http://dx.doi.org/dx.doi
http://dx.doi.org/dx.doi
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Artikel 7 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Noot Tipseankhum, Tassanee 

Tongprateep, Forrester, D. A., & 

Pimpan Silpasuwun. (2016). 

Experiences of People with 

Advanced Cancer in Home-- 

Based Palliative Care. Pacific Rim 

International Journal of Nursing 

Research, 20(3), 238– 

251. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365- 

2702.2011.03842.x 
 

 

Land: Thailand 

Syftet var att utforska 

personers upplevelser med 

avancerad cancer vid palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ metod 

Datainsamlingsmetod 

Fördjupade intervjuer med 

öppen dialog och som spelades 

in och transkriberades. 

Analysmetod 

fenomenologisk analys 

Urval 

Avsiktligt urval 

Population 

7 deltagare, 4 kvinnor och 3 

män. 

Inklusionskriterier 

Vuxna över 18 år, avancerad 

cancer, vårdas i palliativ vård. 

Exklusionskriterier 

Inte beskrivet 

Styrkor 

Studiens resultat 

svarade till syftet. 

Tydligt resultat med 

citat, studiens 

design. 

 
Svagheter 

Exklusionskriterier 

ej besvarat. 

Deltagarna uttryckte ett 

lidande i sin dödsprocess i 

fyra dimensioner: fysiskt, 

känslomässigt, psykosocialt 

och spirituellt. 

Fysisk och psykisk smärta, från 

sjukdom och behandling, hade 

en stor inverkan på deltagarnas 

vardagliga aktiviteter. 

En av deltagarna beskrev att 

hinder i mobilisering till följd 

av smärta resulterade i ett 

pessimistiskt förhållningssätt 

och negativa tankar. 

Upplevelse av trygghet var en 

viktig del för alla deltagande, 

patienterna beskrev att smärta 

lindrades bättre när de var 

omgiven av sina nära och kära. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-


 

 

 8 (10) 
 

Artikel 8 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Roth, M. L., St Cyr, K., Harle, 

I., & Katz, J. D. (2013). 

Relationship between pain and 

post- traumatic stress symptoms 

in palliative care. Journal of Pain 

and Symptom 

Management, 46(2), 182–191. 

Doi: http://dx.doi.org/10.1016/ 

j.jpainsymman.2012.07.015 

Land: England, Kanada 

1) Att hitta PTSD-relaterade 

symptom hos patienter i 

palliativ vård 
 

 

2) Bedöma om ångest, 

depression, smärta eller 

smärtrelaterad ångest bidrar till 

förhållandet mellan smärta och 

PTSD-relaterade 

symptom 

Kvantitativ metod 

Datainsamlingsmetod 

6 olika frågeformulär 

Analysmetod 

Statistisk analys Urval 

Bekvämlighetsurval 

Population 

168 deltagare 

Inklusionskriterier Över 18 år, 

cancerdiagnos, vårdas inom 

palliativa vårdenheter. 

Exklusionskriterier 

Inte engelsktalande, nedsatt 

hörsel eller syn, icke palliativa, 

patienter som inte fick tillstånd 

från vårdgivare då de var för 

sjuka, kognitiv nedsättning. 

Styrkor 

Tydligt 

strukturerat 

resultat med 

tabeller och 

rubriker 

 
Svagheter 

Ej diskuterat 

eventuella bortfall 

Kvantitativ ansats 

gör det svårare att 

förstå deltagarnas 

upplevelse. 

Smärta och PTSD-relaterade 

symptom förekom vid 

palliativ vård, smärta måste 

behandlas för att tillgodose 

besvären. 

Smärtrelaterad ångest och 

”katastrofsmärta” hade ett 

samband med PTSD- 

relaterade symptom. Daglig 

upplevelse av smärta bidrog 

till minnen av cancerrelaterade 

trauman. 

Resultatet visade att närvaron 

av smärta var av större 

betydelse än smärtrelaterad 

ångest vid palliativ vård, var 

smärtan mild och hanterbar 

gav det en bättre upplevelse av 

vården. 

http://dx.doi.org/10.1016/
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Artikel 9 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Spichiger, E. (2009). 

Being in the hospital: An 

interpretive phenomenological 

study of terminally ill cancer 

patients’ experiences. European 

Journal of Oncology 

Nursing,13(1): 16-21. (6p) 

Doi:10.1016/j.ejon.2008.10.001 
 

 

Land: Schweiz 

Syftet var att beskriva 

cancersjuka patienters 

erfarenhet av 

sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ, 

tolkningsfenomenologi 

Datasamlingsmetod 

Observationer och 

semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Urval 

Strategiskt urval 

Population 

10 patienter, 10 nära 

familjemedlemmar. 3 kvinnor, 7 

män, medelålder 63 år. 

Bortfall 

1 deltagare, avled efter ett par 

veckor. 

Inklusionskriterier 

Patienter med cancersjukdom, 

18 år eller äldre, vårdas inom 

palliativ vård 

Exklusionskriterier 

Redovisas inte. 

Styrkor 

Resultatet i studien 

svarade till syftet. 

Bra beskrivet och 

tydligt resultat 

 
Svagheter 

Otydligt 

formulerat syfte, 

svårt att hitta i 

texten. 

Några patienter beskrev 

upplevelsen på sjukhus som ett 

fängelse och andra som en 

lättnad. 

 
Lättnaden var att få 

symptomlindring och hjälp, 

den fängslande känslan kom 

från upplevelsen av att vara 

beroende av andra. 

 
En patient upplevde bra 

smärtbehandling, 

vårdpersonalen kände igen 

symtomen i tid. 

Icke-farmakologiska åtgärder, 

som att byta ut till en mjukare 

säng, gav god effekt av 

smärtlindring. 
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Artikel 10 Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Thelly, A. S., & Priyalatha. 

(2013). A Qualitative Study to 

Assess the Lived Experience of 

Cancer Patients and their Family 

Members in a View to Develop 

a Palliative Care Guideline for the 

Nursing Personnel at Selected 

Hospitals in Bangalore. 

International Journal of Nursing 

Education, 5(2), 7–11. Doi: 

https://doi.org/10.5958/j.0974- 

9357.5.2.055 
 

 
 

Land: Indien 

Syftet var att beskriva 

patienter och deras 

familjemedlemmars upplevelse 

av cancer sjukdom vid palliativ 

vård 

Kvalitativ metod 

Datainsamlingsmetod 

semistrukturerad Intervju 

Analysmetod 

fenomenologisk dataanalys 

Urval 

Teoretiskt urval 

Populations 

12 patienter och 12 anhöriga. 

Inklusionskriterier 

Vuxna över 18 år, patienter med 
cancersjukdom på ett hospice, 

cancercenter i Bangalore i 

Indien och dess anhöriga. 

Exklusionskriterier 

Inte beskrivet 

Styrkor 

Studiens resultat 

svarade till syftet, 

tydligt resultat 

 
Intervjumetoden 

gav en djupare 

förståelse för 

deltagarnas 

upplevelser. 

 
Svagheter 

Exklusionskriterier 

ej besvarat. 

Deltagarna önskade en god 

smärtlindring dels för sig 

själva, att återfå energi och 

ork, men också för deras 

anhörigas skull. 

Den fysiska smärtan hos 

patienterna påminde dem om 

sjukdomen och deras 

palliativa situation. En längtan 

efter att, smärtfri med sina 

nära och kära, kunna bo hemma 

deras sista tid var stor men det 

krävde en bra relation och 

behandling från 

sjukvårdspersonalen. 

Rädslan över att bli en börda 

för sina anhöriga var mycket 

smärtsam. 

 

  

 


