
 

 

Faktorer som kan påverka cancerpatienters 

livskvalitet vid livets slut. 

Factors that can have affect on cancer patients’ quality of life at 

the end of life. 

 
Författare: Honkanen Susanne & Sundqvist Sarah 

Örebro universitet, institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap 

Omvårdnadsvetenskap C, självständigt arbete 15p 

Vårterminen 2013 

 

Sammanfattning: 

 

Bakgrund: Vård vid livets slut är ofta associerat med cancer. Ungefär var 

tredje person kommer någon gång i livet drabbas av sjukdomen. Vård vid livets 

slut handlar om att skapa förutsättningar för livskvalitet när det inte längre går 

att bota sjukdomen. 

 

Syfte: Att beskriva faktorer som kan påverka cancerpatienters livskvalitet vid 

vård i livets slut. 

 

Metod: En strukturerad litteraturstudie med beskrivande design utifrån 

Forsberg och Wengström (2008). Sökningar gjordes i Cinahl och PubMed med 

sökord relevanta för studiens syfte. Åtta stycken vetenskapliga artiklar valdes 

ut. 

 

Resultat: Relationer till närstående, andra patienter, personal samt god 

kommunikation hade stor betydelse för patientens livskvalitet. Att interagera 

med personer i samma situation gav stöd. Betydelsen av en högre makt ökade 

vid livets slut och genom en inre ro förbättrades livskvaliteten. Den förändrade 

kroppen, fysisk smärta, förändrade roller och en oro att vara till last för 

närstående och vårdpersonalen hade negativ påverkan på livskvaliteten. 

Tillfredställande symtomlindring gav en andningspaus från lidandet och 

förbättrade livskvaliteten. 

 

Slutsats: Bra sociala relationer, hopp, tillgodosedda andliga behov, att vårdas 

hemma, ha tillgång till naturen och bra symtomlindring kan påverka 

livskvaliteten positivt. Medans den förändrade fysiska kroppen, förändrade 

roller, begränsad fysisk kontakt med närstående och en oro att vara till last kan 

påverka livskvaliteten negativt. 

 

Nyckelord: Cancerpatienter, faktorer, livskvalitet, vård vid livets slut
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1. Bakgrund 

1.1 Vård vid livets slut 

 

Vård vid livets slut, palliativ vård, är ofta associerat med vård av 

cancerpatienter (Albers et al., 2010). Idag skiljs det inom cancersjukvården på 

en tidig och en sen palliativ fas. Den tidiga fasen kan pågå i månader eller år 

där cancern är obotlig men tumörspecifik behandling är fortfarande möjlig. I 

den sena fasen är den tumörspecifika behandlingen avbruten och det beräknas 

endast vara veckor eller någon månad kvar i livet. Målet blir då att skapa 

förutsättningar för livskvalitet trots svår sjukdom (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Människan har i alla tider tagit hand om sina döende och döda. 

Omhändertagandet av de döda har dock sett olika ut, från att låta de döende 

vara ensamma och ifred, till att låta hela släkten samlas vid dödsbädden och i 

någon form delta i vården av den döende. På medeltiden vandrade döende 

människor till heliga platser. Utmed dessa vandringsleder växte det fram 

kloster där de sjuka togs omhand för att de skulle hämta krafter nog att fortsätta 

sin vandring, detta blev grunden för hospice (Fridegren & Lyckander, 2009). 

 

Sjuksköterskan Cicely Saunders startade det första moderna hospicet för 

cancersjuka i slutet av 1969 i England. Därmed lade hon grunden för den 

moderna hospicefilosofin som den palliativa vården grundas på idag. 

Hospicerörelsen fick en snabb spridning över hela världen, i Sverige satsades 

det dock inte på hospice förrän i slutet av 1980-talet. Till en början sågs 

hospice som ett speciellt hus för döende men nu ses det mer som en filosofi 

(Fridegren & Lyckander, 2009). 

 

Fram till 1987 benämndes vård av döende som terminalvård, detta har nu 

ersatts med palliativ vård. Ordet palliativ härstammar från latinets palladium 

som betyder mantel, det ska symbolisera lindrande åtgärder. Palliativ vård 

består av en aktiv helhetsvård som syftar till att skapa förutsättningar för 

livskvalitet när det inte längre finns någon bot (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Enligt Wold Health Organization (WHO, 2013) innebär palliativ vård att 

förbättra livskvaliteten hos patienter och familjer som möter livshotande 

sjukdom. Genom att ge smärt- och symtomlindring, andligt och psykosocialt 

stöd från diagnos till livets slut och genom sorgearbetet. 

 

 

1.2 Livskvalitet 

 

Enligt Petersson, Strang och Sjödén (2010) innebär hälsorelaterad livskvalitet 

att ha så god fysisk, psykisk och social funktion som möjligt samt vara fri från 

fysiska och psykiska besvär. En litteraturstudie av Jocham, Dassen, 

Widdershoven och Halfens (2006) som behandlar livskvalitet tas det upp olika 

definitioner av livskvalitet. De nämner också att det kan vara svårt att mäta 

livskvalitet då det inte finns någon bra gemensam definition. 
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En definition som nämns är där de beskriver att i palliativ 

omvårdnadsforskning betyder livskvalitet ofta det som gör livet mer värt för 

patienterna. En annan definition menar på att det är den upplevda 

tillfredsställelsen med de nya omständigheterna i livet som är livskvalitet. 

Ytterligare en definition delar upp livskvalitet i sex breda domäner: fysisk 

hälsa, psykiskt tillstånd, andlig oro, sociala relationer, nivåer av oberoende och 

miljöegenskaper. Forskarna till studien identifierade själva fyra dimensioner av 

livskvalitet, fysiskt välmående, psykiskt välmående, socialt välmående och 

andligt välmående. 

 

 

1.3 Andlighet och andlig vård 

 

Andlighet ger en djupare allmänmänsklig dimension åt människan oberoende 

av tro och religion. Andlighetens fokus ligger i våra djupaste relationer till oss 

själva, till medmänniskor och till gud eller till annan högre makt. Andlighet 

handlar om att se sig själv i ett större och viktigare sammanhang, mål och 

mening, relationer och om energier och högre väsen med eller utan religiös 

innebörd. Andlig vård handlar framför allt om att bekräfta patienten och att 

aktivt lyssna på frågor som kan innefatta livets sårbarhet, döden, och rättvisa 

utan att komma med svar på dessa frågor. Patienten ges möjlighet att själv hitta 

svar på sina frågor, det är själva lyssnandet som är det viktigaste. Ibland kan en 

fördjupad kontakt vara nödvändig som kontakt med sjukhuspräst, kurator eller 

psykolog (Strang & Strang, 2012). 

 

 

1.4 Omvårdnadsteoretisk referensram 

 

I Sverige har det utvecklats en modell för personfokuserad omvårdnad. För att i 

omvårdnaden av döende patienter synliggöra helhetstänkandet. Denna modell 

används vid flera palliativa vårdenheter och hospice, men kan se lite 

annorlunda ut på olika platser i Sverige. Modellen heter de ”6 S:n” och hjälper 

personalen att få kunskap om patienten för att kunna främja en god död. Även 

för att kunna ge patienten en god vård och ett så bra döende som möjligt vid 

livets slut. Modellen innehåller sex punkter (Lindqvist & Rasmussen, 2009): 

 

 Självbild: Ge stöd till patienten att bevara identiteten, baserat på 

patientens beskrivning om sig själv. 

 

 Självbestämmande: Att ge patienten stöd till delaktighet och 

meningsfullhet så lång som möjligt, utifrån patientens enskilda behov 

och vilja. 

 

 Sociala relationer: Att ge stöd till patienten att bevara viktiga sociala 

relationer och ge stöd till patienter så de kan vara tillsammans med sina 

närstående utifrån patientens behov och vilja. 

 

 Symtomlindring: Att ge så optimal lindring av patientens symtom som 

möjligt, utifrån den enskildes behov och vilja. 
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 Summering: Att patienten ska få tala om sin syn på livet han eller hon 

levt och synen på framtiden, utifrån patienten önskan. 

 

 Samtycke: Att patienten ska få tala om sin syn på döden efter egen 

önskan. Ge stöd till patienten att acceptera sin förestående död 

(Lindqvist & Rasmussen, 2009; Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). 

 

 

1.5 Problemformulering 

 

Vård vid livets slut, är ofta associerat med vård av cancerpatienter. Eftersom 

vård i livets slutskede handlar om att skapa förutsättningar för livskvalitet, är 

det viktigt att veta vad det är som påverkar livskvaliteten. Att vårdpersonal får 

mer kunskap om vad som kan förbättra eller försämra patienters livskvalitet 

kan innebära god omvårdnad, och därmed ge bättre förutsättningar för 

patienterna att uppleva livskvalitet trots svår sjukdom. 

 

 

2. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som kan påverka cancerpatienters 

livskvalitet vid vård i livets slut. 

 

 

3. Metod 

3.1 Design 

 

Studien är en strukturerad litteraturstudie med beskrivande design. Författarna 

har arbetat utifrån Forsberg och Wengströms (2008) olika steg för att 

genomföra en systematisk litteraturstudie som redovisas nedan. Författarna 

valde att utesluta det steg som innebar att söka efter opublicerade artiklar, då 

dessa inte är granskade. 

 

 

3.2 Sökstrategi 

 

Provsökningar utfördes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

rekommendationer. Vid den första provsökningen undersöktes området 

palliativ vård och livskvalitet, som gav ett för brett material för att kunna arbeta 

vidare med. Därför gjordes en andra provsökning med inriktning mot 

livskvalitet vid livets slut, då erhölls ett mindre material. 
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Problemområdet avgränsades och det formulerades sökord utefter 

meningsbärande ord i syftet. Sökorden Terminal care, Quality of life och 

terminally ill patients kontrollerades I Cinahl headings. I MeSH ämnesord 

fanns terminal care, quality of life men terminally ill patients fanns inte, istället 

användes terminally ill. Artiklarna söktes genom databaserna Cinahl och 

PubMed, eftersom de berör omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 

2008). I tabell 1 redovisas sökord för respektive databas. 

 

 

 

 

Begränsningarna i sökningen var peer rewieved i Cinahl, i båda databaserna 

var det engelska, publicerade mellan 2008 och 2013 och vuxna, se sökmatris 

bilaga 1. Begränsningarna lades till innan sökningarna genomfördes. I Cinahl 

användes word in subject headings och i PubMed användes MeSH term. Enligt 

Willman et al. (2011) används booleska sökoperatorn >>AND<< för att 

kombinera sökorden för att få en effektiv sökning inom problemområdet. 

 

I Cinahl kombinerades först sökorden Terminal care och Quality of life, sedan 

kombinerades sökorden terminally ill patients och quality of life. I PubMed 

kombinerades först sökorden Terminal care och Quality of life och sedan 

terminally ill och quality of life. Genom att kombinera sökorden begränsades 

sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

 

3.3 Urval 

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle handla om vård vid livets slut 

av cancerpatienter och att de hade undersökt livskvalitet hos vuxna 

cancerpatienter. Artiklarna skulle utgå ifrån ett patientperspektiv. 

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om barn, då författarna till 

studien anser att barn kan ha andra uttryck för faktorer som påverkar 

livskvalitet och vad livskvalitet är. Artiklarna fick inte utgöra sekundärkälla 

eller litteraturstudie, innehålla studenter, eller sakna abstrakt. 

 

Vid första urvalet lästes rubrikerna på artiklarna för att se hur väl de passade 

syftet, totalt kvar stod efter första urvalet 51 artiklar.  

 

Vid andra urvalet lästes abstrakten igenom på de valda artiklarna från första 

urvalet, för att se om de passade studiens syfte och dubbletter av artiklar 

exkluderades, kvar blev 23 artiklar. 

 

Tabell 1- Sökord   

Svenskt ord CINAHL PubMed 

Vård i livets slutskede 

Döende patienter 

Livskvalitet 

Terminal care 

Terminally ill patients 

Quality of life 

Terminal care 

Terminally ill 

Quality of life 
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Vid tredje urvalet lästes resultatet i artiklarna som valts ut mer noggrant för att 

hitta de som passade syftet bäst och som mötte inklusions- och 

exklusionskriterierna, kvar blev 12 artiklar. Av följande orsaker exkluderades 

11 artiklar i detta urval: 

 

 

 Artikeln hade inte signifikanta resultat rörande livskvalitet  

(4 artiklar). 

 

 Artikeln innehöll inte faktorer som påverkade livskvaliteten i resultatet 

(4 artiklar). 

 

 Artikeln handlade inte enbart om cancerpatienter (3 artiklar). 

 

Vid fjärde urvalet lästes artiklarna i sin helhet och kvalitetsvärderades utefter 

två olika protokoll, en för kvalitativa artiklar och en för kvantitativa artiklar, 

inspirerat av Willman et al.(2011). Artiklarna fick poäng utifrån kriterier i 

protokollen. Poängen omvandlades till andelen procent av maxpoängen. 80-

100% värderades som hög kvalité, 60-79% värderades som medel kvalité och 

0-59% värderades som låg kvalité. 

  

Efter granskningen exkluderades 4 artiklar eftersom de hade låg kvalitet. Kvar 

blev 10 artiklar, 4 hade hög kvalitet, 4 hade medelkvalitet och 2 artiklar låg på 

gränsen mellan låg och medelkvalitet. Författarna valde att exkludera de 2 

artiklarna som låg på gränsen då de över lag inte höll måttet. I artikelmatrisen 

(bilaga 2) redovisas de 8 artiklar som inkluderades i studien.  

 

 

3.4 Etiska aspekter 

 

Samtliga artiklar som inkluderats i studien är godkända av en etisk kommitté. 

Alla artiklar som ingår i studien finns redovisade och allt resultat finns 

presenterat (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till studien har varit 

objektiva, inte lagt in egna värderingar eller haft för avsikt att styra arbetet. 

 

 

3.5 Analys 

 

Metoden som användes var inspirerad av en innehållsanalys enligt Polit och 

Beck (2008), vilket innebar att först så lästes artiklarna i sin helhet. Materialet 

lästes och bearbetades av båda författarna flera gånger för att öka 

tillförlitligheten. Analysen gjordes för att hitta mönster och regelbundenheter 

men även motsägelser i texterna. Resultaten som svarade på syftet plockades ut 

och kodades. En del resultat från de kvalitativa artiklarna kondenserades till 

meningsenheter innan de kodades. Koderna identifierades och namngavs 

utefter innehållet i resultatet. Koderna bildade sedan olika typer av teman 

(Danielsson, 2012; Polit & Beck, 2008). 
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De teman som identifierades var; Relationers betydelse, emotionella och 

psykiska faktorer, den förändrade kroppens betydelse samt omgivningens 

betydelse. Texterna som användes var tagna från både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. 

  

 

4. Resultat 

4.1 Relationers betydelse för livskvaliteten 

 

Vikten av personliga förhållanden för livskvaliteten var stor. Patienter uttryckte 

hur viktigt det var att genom kommunikation, tacksamhet och kärleksfulla 

handlingar visa hur viktiga och meningsfulla relationerna var för dem. 

Patienterna beskrev ett behov av att vara omgiven av sin familj och att få delta 

i sociala aktiviteter med dem, vilket ökade livskvaliteten och gav dem en 

anledning att leva (Prince-Paul, 2008). 

 

Livskvaliteten ökade genom att patienten kände hur älskad han/hon var. Den 

ökade när de kände att de hade berört någons liv väldigt mycket, till exempel 

när vänner och bekanta som de inte hade pratat med på många år hörde av sig 

och ville hjälpa till. Det fanns även ett behov av att få hjälpa andra, att bara få 

vara i andras närhet och att bli omhändertagen av sina nära. Det fanns en stor 

tacksamhet, som påverkade livskvaliteten positivt, gentemot vänner och 

arbetskollegor som ställde upp med sin tid, pengar, energi och resurser (Prince-

Paul, 2008). 

 

Det var viktigt för livskvaliteten med interaktioner med andra patienter. Det 

gav ett ömsesidigt stöd då de var i samma situation. Stödet fick dem att känna 

sig mindre isolerade och mindre ensamma i sin sjukdom. Det gjorde även att de 

lättare kunde klara av sina bekymmer och hjälpte dem att se sina egna liv i ett 

bättre perspektiv (Rowlands & Nobel, 2008). Att få stöd från vårdpersonalen 

att kunna uttrycka sina känslor för familjen och att personalen hade tid att 

lyssna var viktigt för livskvaliteten (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & 

Danielsson, 2008). Även ett ökat andligt stöd och andlig vård från 

vårdpersonalen hade en positiv inverkan på livskvaliteten när patienterna var 

nära döden (Balboni et al., 2012). Det hade ingen betydelse om patienterna 

hade en låg religiös coping eller en hög religiös coping, livskvaliteten ökade 

lika (Balboni et al., 2010). 

 

Vid sjukdomsbeskedet så ändrades betydelsen av en Gud eller en högre makt, 

det var en relation som stärktes. Patienterna beskrev det förhållandet som en 

känsla av att ha en större makt närvarande i deras liv, vilket påverkade deras 

livskvalitet positivt. Att be var en central del i det förhållandet (Prince-Paul, 

2008). De patienter som hade en religiös tro eller deltog i religiösa aktiviteter 

hade lättare att hantera sin sjukdom och det gav dem ökad livskvalitet. Även de 

som hade deltagit i religiösa aktiviteter innan de fick sin cancerdiagnos 

tenderade att ha mycket bättre livskvalitet i livets slutskede (Zhang et al., 

2012).  
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En bra relation till vårdpersonalen var viktig för livskvaliteten (Melin-

Johansson et al., 2008; Rowlands & Nobel, 2008; Zhang et al., 2012). Patienter 

som hade en bra relation med sin läkare hade bättre livskvalitet än de som inte 

hade det (Zhang et al., 2008). Bra kommunikation med personalen ökade 

livskvaliteten genom att det reducerade oro hos patienten. Det var viktigt för 

patienterna att vårdpersonalen var kompetent och närvarande (Rowland & 

Nobel, 2008). 

 

Det palliativa teamet kunde genom symtomkontroll och information öka 

patienternas känsla av oberoende och trygghet och därigenom öka deras 

livskvalitet. Patienterna kände en tillfredsställelse genom att de lätt kunde få 

tag på någon i teamet och att de hade en ärlig och öppen kommunikation med 

både läkaren och sjuksköterskan (Melin-Johansson et al., 2008). 

Det var viktigt för patienterna att deras vårdbehov snabbt blev tillgodosedda av 

personalen och att de kunde känna att allt togs om hand. Det var betydelsefullt 

för patienterna att de fick vara med och påverka den medicinska behandlingen 

tillsammans med det palliativa teamet. Att teamet var engagerade och gav vård 

som lindrade lidandet gav patienterna en känsla av trygghet och det ökade 

livskvaliteten (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Det som var negativt för livskvaliteten var då patienterna oroade sig för att bli 

en börda för personalen och oroade sig för vad de skulle tycka om dem. Det 

fanns även en oro för att bli en börda för vänner, samt att oron för vad 

vännerna skulle tycka om dem gjorde att de kände sig utanför (Melin-

Johansson et al., 2008). Cancersjukdomen medförde även ett hot mot 

patienternas sociala identitet och rollprestation. Roller som patienterna hade 

förut förändrades på grund av sjukdomen och då även relationerna med andra. 

Många var tvungna att ta på sig en beroende roll och detta påverkade 

livskvaliteten negativt (Prince-Paul, 2008). 

 

Det som också påverkade livskvaliteten negativt var när de var så fysiskt 

påverkade av sjukdomen att deras fysiska kontakt med nära och kära blev 

begränsad. Det i sin tur ledde till att gemenskapen med familjen blev försämrad 

och det bidrog till en känsla av ensamhet. Ensamheten var emotionellt svår att 

hantera för patienterna (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

 

4.2 Emotionella och psykiska faktorers betydelse för livskvaliteten 

 

Kärlek var ett centralt inslag i många patienters liv. Det bidrog till en ökad 

livskvalitet samtidigt som det kopplade ihop dem med andra. Kärleken 

beskrevs som tröstande, ett centralt behov och en enorm trygghet. Kärlek 

kände patienterna från andra människor och genom böner. Patienterna uttryckte 

även upplevelser av djup tacksamhet, vikten av att se den stora delen av livet 

och uppskatta de små sakerna. De flesta patienterna kände sig välsignade att få 

vakna upp till en helt ny dag (Prince-Paul, 2008). 

 

Känslan av hopp ökade genom att patienterna uppskattade livet som det var för 

tillfället och att fortfarande kunna ha en känsla av att leva. Hoppet blev en 

motivation för patienterna som fick dem att fortsätta leva trots deras osäkra 
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existens i och med deras sjukdom. Hoppet fick även patienterna att tro på 

mirakel, att det omöjliga faktiskt kunde hända. En känsla av triumf beskrevs 

bland patienterna eftersom de fortfarande levde, trots alla svåra komplikationer 

de gått igenom samt deras personliga närhet till döden (Melin-Johansson et al., 

2008). 

 

Patienterna beskrev hur en inre ro förhöjde deras livskvalitet (Melin-Johansson 

et al., 2008; Zhang et al., 2012). Medan depression, posttraumatisk stress, 

panikångest och oro påverkade patienternas livskvalitet negativt. Genom att 

känna av att döden närmade sig fick många patienter känslan av att vara 

psykiskt instängda genom att de endast levde från dag till dag (Zhang et al., 

2012). 

 

 

4.3 Den förändrade kroppen och fysiska faktorers betydelse för 

livskvaliteten 

 

Allt eftersom cancern fortskred uppkom antingen akuta komplikationer eller så 

försämrades det allmänna hälsotillståndet vilket tydligt ledde till en minskning 

av patientens livskvalitet (Melin-Johansson et al., 2008). Även ett förändrat 

fysiskt utseende gjorde att många patienter fick en sämre livskvalitet (Prince-

Paul, 2008). Patienterna upplevde en oavsiktlig isolering på grund av 

sjukdomen och faser av intensivt lidande. Det gav dem en känsla av att vara 

avskurna från omvärlden (Melin-Johansson et al., 2008). 

Känslan av isolering ökade när patienten inte längre kunde vara en del av 

familjens framtida planer, och då inte längre ha några framtida mål att se fram 

emot. Den fysiska påverkan på grund av sjukdomen gjorde att rörligheten inte 

var som den brukade, och det begränsade deras fysiska kontakt med nära och 

kära vilket gav en känsla av att inte vara älskad (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Patienterna kände sig som fångar i sina egna kroppar på grund av att deras 

fysiska svaghet hindrade dem från att kliva upp ur sängen. Det begränsade 

även deras sociala liv och återhöll deras vilja att leva. De beskrev det som att 

de levde i en ”sviktande kropp”. De beskrev hur jobbigt det var att ligga i 

sängen och göra upp planer för olika aktiviteter och sen i nästa sekund inse att 

de inte hade kraft att genomföra dem. Patienterna beskrev att de inte kunde lita 

på sin kropp och kände sig kontrollerade av den svagheten. Det var som att 

leva med en dödsdom som kontrollerade hela deras liv. Eftersom de inte visste 

när döden skulle komma kände patienterna att existensen blev osäker, djupt 

inom sig visste de att deras tid var begränsad och det gjorde att de fick en 

sämre livskvalitet (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Fysisk smärta var ett symtom som många patienter upplevde och som gav 

sämre livskvalitet. Smärtan påverkade i sin tur sedan andra faktorer som gav 

sämre livskvalitet exempelvis en ökad ångest, sämre aptit, sämre komfort och 

mer trötthet (Black et al., 2011). Genom symtomlindring med bra resultat 

återfick patienterna hoppet och livskvaliteten ökade då lidandet blev mindre. 

Det gjorde även att patienterna kände sig mer lugna och tillfreds samt gav dem 

tid att reflektera över existentiella faktorer. Symtomlindring gav många bra 
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dagar utan fysisk smärta, sömnproblem och aptitförlust, vilket gav patienterna 

en inre ro som ökade deras livskvalitet (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Symtomlindring var viktig för att ge styrka och kraft att delta i vardagliga ting, 

och det gav patienterna en känsla av att vara till nytta för familjen. Det gav 

också en andningspaus från lidandet och tid att förbereda sig och sina anhöriga 

för den kommande döden. Det gav dem tid att reflektera över livet, gav mod att 

kunna prata om jobbiga känslor och ökade deras känsla av oberoende och 

trygghet (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Andra fysiska faktorer var att många patienter som var yngre (i en studie där 

medelåldern var 58,7år) hade sämre livskvalitet vid livets slut (Zhang et al., 

2012). En annan studie, där åldern var 21-94 år, visade att äldre personer, 

kvinnor, de som någon gång varit gifta och hade bättre fysisk funktion hade 

bättre livskvalitet (Chui et al., 2009). Även livsförlängande behandlingar, 

inklusive cytostatika och sondmatning gav många patienter en sämre 

livskvalitet. Ofta hade patienter närmare döden en sämre livskvalitet vid livets 

slut (Zhang et al., 2012). 

 

 

4.4 Omgivningens betydelse för livskvaliteten 

 

Att ha kontakt med världen utanför och speciellt naturen gav patienterna en 

ökad livskvalitet. De patienter som var för sjuka och inte orkade gå ut ansåg att 

en fin vy eller naturbilder på rummet var viktigt och förhöjde deras livskvalitet 

(Rowlands & Nobel, 2008). Det uttrycktes även en tacksamhet över naturen 

(Prince-Paul, 2008). Även vårdmiljön hade stor betydelse för livskvaliteten och 

den hade effekt på patienternas humör. Den var viktigt med bra hygien och en 

ren miljö, att miljön var ljus och luftig gav bättre livskvalitet (Rowlands & 

Nobel, 2008). 

 

Platsen för döden och där patienten vårdades vid livets slut hade stor betydelse 

för deras livskvalitet, många upplevde att om de fick dö hemma gav det dem en 

bättre livskvalitet (Wright et al., 2010; Zhang et al., 2012). Genom att vårdas 

hemma fick patienterna en känsla av trygghet och därmed ökade deras 

livskvalitet (Melin-Johansson et al., 2008). Att vårdas och dö på en 

intensivvårdsavdelning eller på sjukhus gav patienterna sämre livskvalitet 

(Zhang et al., 2012). Att dö på en intensivvårdsavdelning eller på sjukhus gav 

också mer fysisk och emotionell stress, ett sämre psykiskt välmående och lägre 

fysisk komfort vid livets slut jämfört med de som dog hemma (Wright et al., 

2010). 

 

Att vara i en flerbäddssal eller enkelsal påverkade livskvaliteten. Att vara i en 

flerbäddssal gav en exponering för andra patienters upplevelser av cancer 

vilket fick en del att känna sig mindre ensamma i sin sjukdom. Att ha möjlighet 

att kunna välja mellan en enkelsal eller en flerbäddssal var viktigt. Om de 

orkade interagera med andra patienter ville de kunna välja en flerbäddssal men 

om de kände sig dåliga ville de ha möjlighet till en enkelsal. En enkelsal erbjöd 

en privat plats för vänner och familj och det hindrade andra patienter att se dem 

när de var som sjukast (Rowlands & Nobel, 2008) 
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4.5 Resultatsammanfattning 

 

Relationer till närstående, personal och genom att ha en bra kommunikation 

hade en viktig betydelse för patienternas livskvalitet. Att ha kärlek och hopp i 

sitt liv gjorde att patienterna fick bättre livskvalitet och gav dem motivation att 

orka fortsätta leva. Att ha möjlighet att interagera med personer i samma 

situation gav ett ömsesidigt stöd. Betydelsen av en högre makt och andlig vård 

ökade vid livets slut och genom en inre ro förbättrade patienternas livskvalitet. 

Genom tillfredsställande symtomlindring ökade livskvaliteten då det gav 

patienterna en andningspaus från lidandet. Att få dö hemma och ha tillgång till 

naturen ökade livskvaliteten i livets slut. Det förändrade fysiska utseendet och 

den förändrade kroppen påverkade livskvaliteten negativt, existensen blev 

osäker och patienterna kunde inte längre lita på sin kropp. Även förändrade 

roller påverkade livskvaliteten negativt. 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

 

Studien är en litteraturstudie, vilket ger en bra översikt av aktuell forskning 

inom det aktuella ämnet. En svaghet med metoden är att författarna själva inte 

samlar in materialet utan baserar arbetet på tolkningar av andras forskning 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna är medvetna om att en viss 

förförståelse om ämnet palliativ vård finns, genom högskolestudier samt arbete 

med palliativa patienter. Författarna var noga med att vara objektiva för att inte 

studiens resultat ska ha påverkats av förförståelsen.  

 

Sökorden som användes i studien var terminal care, terminally ill patients, 

terminally ill och quality of life vilka är ord som ingår i studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna valde att inte ha med cancer, 

neoplasms, som sökord trots att ordet ingår i studiens syfte. Detta på grund av 

att det gav för litet resultat i sökningen. Cancer lades därför till som en 

inklusionskriterie. Författarna exkluderade de artiklar som inte enbart handlade 

om cancerpatienter när artiklarnas resultat noggrant lästes igenom. Författarna 

är medvetna om att det kan ha påverkat resultatet. Andra sökord som kunde ha 

använts är palliativ care och end of life. Genom att använda fler sökord och att 

kombinera dessa med booleska sökoperatorn >>OR<< istället för bara 

>>AND<< kunde kanske ett bredare resultat erhållits. 

  

Databaserna Cinahl och PubMed användes då de är inriktade på ämnet 

omvårdnadsvetenskap. Att endast två databaser användes kan ha begränsat 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Andra databaser som kunde varit 

relevanta för studien är PsychInfo och SweMed. Författarna anser ändå att 

resultatet från de två sökningarna är tillräckligt för studien. I PubMed går det 

inte att välja peer rewieved, därför kontrollerade författarna att artiklarna 

därifrån är vetenskapligt granskade genom att gå in på tidskriften som 

artiklarna är publicerade i och kontrollera att de har som krav att artiklarna 

skall vara granskade.  



  

11 

 

 

En begränsning som användes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2008-2013, detta för att få aktuell forskning inom ämnet. Då författarna anser 

att mätningen av livskvalitet har förbättrats under de senare åren. Andra 

begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara på engelska, peer 

rewieved (i Cinahl) och en åldersgräns på alla vuxna (Willman et al., 2011). 

Författarna valde att exkludera artiklar som handlade om barn på grund av att 

de kanske har svårt att uttrycka vilka faktorer som påverkar livskvalitet och vad 

livskvalitet innebär. Det har gjort att resultatet endast visar på hur vuxnas 

livskvalitet påverkas. Resultatet kunde ha blivit bredare om barn inkluderats. 

Artiklar utan abstract exkluderades då de inte gav författarna någon översikt 

över innehållet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) så kan review artiklar 

ha bra information men vara otillförlitliga, därför exkluderades de artiklarna. 

  

Författarna valde att exkludera två artiklar som låg på gränsen mellan låg- och 

medelkvalitet. De saknar båda redovisning av bortfall samt bortfallsanalys och 

deras resultat är svagt signifikanta. Författarna anser att det inte påverkat 

resultatet, men om artiklarna hade inkluderats kunde resultatet blivit mindre 

tillförlitligt. 

  

I en av artiklarna deltar både patienter och sörjande anhöriga, författarna 

använde sig endast av det resultat som involverade patienterna (Wright et al., 

2010). Fem av artiklarna är från USA (Balboni et al., 2009; Black et al., 2008; 

Prince-Paul, 2008; Wright et al., 2010; Zhang et al., 2012), vilket kan ha 

medfört att resultatet är baserat på hur vården ser ut där. Resterande artiklar är 

dock från tre andra kulturer, Sverige (Melin-Johansson et al., 2008), Wales 

(Rowlands & Nobel, 2008) och Kina (Chui et al., 2009),vilket gör resultatet lite 

bredare. Faktum är också att artiklarna kommer från tre olika världsdelar. 

  

I två av de kvalitativa artiklarna är deltagarna huvudsakligen kvinnor (Prince-

Paul, 2008; Rowlands & Nobel, 2008) och i en kvalitativ artikel är deltagarna 

huvudsakligen män (Melin-Johansson et al., 2008). Författarna inser att det kan 

vara en svaghet i resultatet då män och kvinnor kan ha olika uppfattningar om 

livskvalitet. I de tre kvalitativa artiklarna är det få deltagare (Melin-Johansson 

et al., 2008; Prince-Paul, 2008; Rowlands & Nobel, 2008), men författarna 

anser att resultatet i artiklarna är signifikant och artiklarna är av hög kvalitet, 

därför inkluderades de i studien. Författarna är medvetna om att vid 

översättning från engelska till svenska finns det en viss risk att vissa innebörder 

i texten missuppfattas.  

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Relationers betydelse 

 

I litteraturstudiens resultat tas vikten av hur bra sociala relationer både till 

närstående, personal och till andra i samma situation upp, påverkar 

livskvaliteten positivt. Detta styrks av Brunn, Lorentsen och Grov (2010) som 

beskriver hur gemenskap och ett socialt umgänge har stor betydelse för 
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livskvaliteten. Även Allart, Soubeyran och Cousson-Gélie (2012) och Milberg 

(2012) tar upp hur ett socialt stöd och givande relationer med familj och vänner 

ökar livskvaliteten hos patienterna. 

  

Lindqvist och Rasmunssen (2009) och Ternestedt et al. (2012) som beskriver 

de ”6 S:n” tar upp att i omvårdnad av patienter vid livets slut är det viktigt att 

sjuksköterskan stödjer patienten att behålla sociala relationer. Författarna anser 

att den här studiens resultat förklarar varför det är så viktigt att patienten 

bibehåller sina sociala relationer.  

 

Den genomförda litteraturstudien beskriver betydelsen av stödet från andra i 

samma situation, då det ger en ökad livskvalitet. Rustören (2003) talar även 

hon om att psykosocialt stöd från andra patienter i samma situation är av stor 

betydelse då de delar sina erfarenheter med varandra. Precis som den här 

studiens resultat så belyser även Milberg (2012) vikten av att patienterna 

känner att personalen tar sig tid för dem och visar intresse, att de är närvarande. 

Studiens resultat visar även på att en rädsla och oro hos patienterna av att vara 

andra till last påverkar livskvaliteten negativt, vilket styrks av Milberg (2012) 

som också tar upp detta. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar oron och är medveten om att den kan finnas. 

  

I den här litteraturstudiens resultat framgår det att om patienterna har en högre 

makt i sitt liv vid livets slut och att får sina andliga och religiösa behov 

tillgodosedda ökar livskvaliteten. Detta stöds av Säteren (2003) som beskriver 

att många patienter vid livets slut finner stöd i tanken på en högre kraft eller 

makt. Kang et al. (2012) menar på att patienter som får sina andliga behov 

tillgodosedda av personalen har bättre livskvalitet än de som inte får det. Även 

Strang och Strang (2012) pratar om att religiöst välbefinnande har en positiv 

inverkan på livskvaliteten.  

 

 

5.2.2 Emotionella och psykiska faktorers betydelse 

 

Resultatet i studien tar upp vikten av att ha kärlek i sitt liv vid livets slut, då 

detta har en positiv inverkan på livskvaliteten. Författarna anser att det styrks 

av Säteren (2003) som beskriver att kärleken till familjen har stor betydelse för 

livskvaliteten i livets slutskede och att människan inte kan leva utan kärlek. 

Författarna är medvetna om att alla patienter kanske inte har familj och vänner 

att dela kärlek med. Att vårdpersonalen då kan tänka på att ge den patienten 

extra omtanke för att han/hon ska känna sig betydelsefull.  

Studiens resultat visar hur hoppet påverkar livskvaliteten positivt. Hopp ger 

motivation att orka leva och gör livet mer hanterbart. Författarna anser att detta 

styrks av Milberg (2012) som visar på att hoppet har en stor påverkan på 

patientens livskvalitet. Chaplin och McIntyre (2001) beskriver att hoppet ger 

kraft till patienter att hantera den situation som de är i nu. Enligt Brunn 

Lorentsen och Grov (2010) ger hoppet energi och en inre styrka. Svensk 

sjuksköterskeförening (2011) beskriver hoppet som en källa till förtröstan och 

glädje även i livets slut.  
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5.2.3 Den förändrade kroppen och fysiska faktorers betydelse 

 

Studien visar på hur den förändrade fysiska kroppen påverkar livskvaliteten 

negativt och patienterna beskriver att de inte längre kan lita på sin kropp. 

Brunn, Lorentsen och Grov (2010) och Milberg (2012) tar upp att omfattande 

kroppsliga förändringar är vanliga vid cancersjukdom och att förlusten av 

kroppsliga funktioner påverkar patientens livskvalitet negativt. Lindqvist och 

Rasmussen (2009) beskriver hur patienterna först upplever ett hinder på grund 

av att de inte längre klarar av att göra det som förut varit självklart. Senare blir 

det ett hot, de kan inte längre lita på sin kropp. Widell (2003) menar på att 

patienterna sörjer över sin förändrade kropp, utseende och att deras kroppsliga 

förmåga försämras.  

 

Lindqvist och Rasmussen (2009) och Ternestedt et al. (2012) tar upp 

självbilden som ett av de ”6 S:n”, att sjuksköterskan ska stödja patienten att 

bevara sin identitet. Författarna anser att studiens resultat visar på betydelsen 

av att uppmärksamma den här delen i omvårdnaden av patienter vid livets slut.  

 

I den här litteraturstudiens resultat framkommer att många patienter lever 

isolerade på grund av sjukdomen och sin fysiska svaghet. Det stöds av Brunn 

Lorentsen och Grov (2010) som menar på att många cancerpatienter blir 

isolerade på grund av förlust av fysiska färdigheter. Studiens resultat visar även 

på att rollerna förändras vid livets slut och många måste ta på sig en 

beroenderoll, vilket påverkar livskvaliteten negativt. Det stöds även det av 

Brunn Lorentsen och Grov (2010) som tar upp samma sak. Ekstrand och 

Saarnio (2010) beskriver att kvinnor oftare ser på sin patientidentitet som 

beroende. De upplever sig ha mindre kontroll eller inte vill ha kontroll. Detta 

kan relateras till traditionella normer där kvinnor underordnas i 

genusordningen.  

 

Den här studiens resultat visar hur viktigt det är med en adekvat 

symtomlindring då det på många sätt ger bättre livskvalitet. Resultatet visar 

även att symtomlindring ger patienterna tid att reflektera över existentiella 

faktorer. Ternestedt (1998) menar på att en adekvat symtomlindring är en väg 

till bättre livskvalitet. Enligt Jakobsson, Andersson och Öhlen (2009) så ger 

symtomlindring mindre lidande och möjlighet att uppleva tid och rum och 

reflektera över livet. Det ger också tid att förbereda sig och närstående inför 

döden. 

  

Lindqvist och Rasmussen (2009) och Ternestedt et al. (2012) beskriver 

symtomlindring som ett av de ”6 S:n” och som en stor del av den palliativa 

vården. Summering och samtycke är två andra delar av de ”6 S:n”, som tar upp 

vikten av att patienten ska få möjlighet att prata om livet, framtiden och den 

förestående döden. Studiens resultat visar betydelsen av symtomlindring för 

patienternas livskvalitet och att denna lindring ger möjlighet att reflektera och 

prata om livet, framtiden och döden.  
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5.2.4 Omgivningens betydelse 

 

Miljön och naturens betydelse för patienternas livskvalitet som framkommer i 

studiens resultat tar även Eckerdal (2012) upp. Där beskriver de att genom 

utomhusvistelse och att få uppleva konst så påverkas patientens livskvalitet 

positivt. Även Lindqvist och Rasmussen (2009) visar att en lugn och ljus miljö 

påverkar patienten positivt.  

 

Peeters och Sellick (2006) menar på att platsen för döden har betydelse, genom 

att få vårdas hemma ökar patienternas livskvalitet. Milberg (2012) och Widell 

(2003) beskriver att de patienter som vårdas hemma i en välkänd miljö får en 

ökad känsla av trygghet. Vilket styrker den här studiens resultat som också tar 

upp att de patienter som vårdas hemma har bättre livskvalitet och att det ger 

dem trygghet. Studiens resultat som visar på att det ger sämre livskvalitet att 

vårdas på sjukhus eller intensivvårdsavdelning kan inte styrkas av annan källa. 

  

Ternstedt (1998) menar på att patienterna har ett behov av ett eget rum när de 

är nära döden. De vill vara enskilda, kunna prata ostört med sina närstående 

och inte visa sitt kroppsliga förfall för andra. Det stöder bara en del av den här 

studiens resultat. Att patienterna vill ha möjlighet att välja mellan enkel- och 

flerbäddssal samt fördelarna med flerbäddssal som framkommer i studiens 

resultat kan inte stödjas av annan källa.  

 

 

5.3 Slutsats 

 

Bra sociala relationer till närstående, personal, andra patienter i samma 

situation och socialt stöd påverkar livskvaliteten positivt. Hoppet, religiöst 

välbefinnande och tillgodosedda andliga behov påverkar även det livskvaliteten 

positivt och det ger en inre styrka. Att vårdas hemma och ha tillgång till 

naturen ökar livskvaliteten. Symtomlindring ger mindre lidande och där av 

bättre livskvalitet. Den förändrade fysiska kroppen och de förändrade rollerna 

vid livets slut påverkar livskvaliteten negativt. En begränsad fysisk kontakt 

med närstående påverkar den negativt. Det finns en oro att vara andra till last 

och även detta påverkar livskvaliteten negativt. 

 

 

5.4 Kliniska implikationer 

 

Den här litteraturstudiens resultat visar på att livskvaliteten kan påverkas inom 

många olika områden. Vilket även Kalfoss (2011) tar upp i och med den 

holistiska människosynen. Sjuksköterskan ska se till fysiska, sociala, psykiska, 

andliga och existentiella behov hos patienten i omvårdnaden.  

 

Studiens resultat visar på vikten av att vara omgiven av familj och närstående. 

Genom att erbjuda anhöriga och närstående övernattning om möjlighet finns 

kan vi som personal hjälpa till att stödja behovet. Vikten av en bra 
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kommunikation tas upp som en viktig faktor. Som personal kan vi tänka extra 

mycket på att vara närvarande och upprätthålla en tillfredställande 

kommunikation. 

  

Behovet av en högre makt ökar vid livets slut, genom att lyssna kan personalen 

stödja patienten. Att ha en präst nära till hands kan också vara stödjande. 

Behovet av andlig vård kan stödjas genom att personalen aktivt lyssnar på 

patientens existentiella frågor, och låta patienten själv komma på svaret på 

frågan.  

 

Synen på den förändrade kroppen och det förändrade utseendet påverkar 

livskvaliteten negativt. Författarna anser att personal kan stödja patienterna 

genom att hjälpa till med till exempel rakning och sminkning, se till att 

patienterna har tillgång till sina egna kläder, som favoritklänningen.  

 

Sjuksköterskan kan genom att lindra fysiska symtom främja livskvaliteten.  

Behovet att ha tillgång till naturen ökar vid livets slut. Skulle det finnas 

möjlighet kan patienter placeras i rum med fönster mot natur. Författarna inser 

att det kan bli svårt att tillfredställa, kanske finns möjlighetan att dekorera 

väggar med tavlor med naturmotiv. Om patienterna inte har anhöriga som kan 

ta dem med ut i naturen kan kanske små korta promenader med personal 

anordnas, antingen gåendes eller i rullstol beroende på patienternas skick.  

 

Resultatet talar även om att många patienter vill ha möjlighet att kunna välja 

enkel- eller flerbäddsrum beroende på deras tillstånd. Men författarna anser att 

det kan bli en stor kostnad för sjukvården, även svårt med tanke på den rådande 

platsbristen. Beck-Friis & Jakobsson (2012) visar att både nationellt och 

internationellt så är utnyttjandet av sjukvården större under det sista 

levnadsåret. Författarna kan ändå se möjligheten att patienter kan få träffa 

andra personer i samma situation genom gemensamma träffar eller aktiviteter 

på avdelningen.  

 

 

5.5 Vidare forskning 

 

Vidare forskning inom det undersökta området kan exempelvis undersöka 

etniska, kulturella och religiösa betydelser i den palliativa vården. Lindqvist & 

Rasmussen (2009) tar upp bristen på forskning om dessa faktorer. Författarna 

anser att vidare kan forskning om andlighet vid livets slut och till exempel 

betydelsen av ökat hopp vara intressant.  

Jorfelt (2010) tar upp att det finns förvånandsvärt lite studerat om relationen 

mellan män och kvinnor i vårdens olika delar. Det skulle vara intressant att 

undersöka om skillnader och likheter finns mellan män och kvinnors 

omvårdnadsbehov vid livets slut.  
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Bilaga 2 Artikelmatris        Sid 1 (8) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Balboni, T.A., Paulk, M.E., 

Balboni, M.J., Phelps, A.C., 

Loggers, E.T., Wright, A.A., 

Block, S.D., Lewis, E.F., Peteet, 

J.R. & Prigerson, H.G. (2010). 

Doi: 10.1200/JCO.2009.24.8005 

 

Provision of spiritual care to 

patients with advanced cancer: 

association with medical care and 

quality of life near death. 

 

Journal of Clinical Oncology. 

 

USA 

Studiens syfte var att 

avgöra om andlig vård 

från det medicinska 

teamet påverkar 

medicinsk vård och 

livskvalitet i livets 

slutskede och att 

undersöka dessa 

relationer efter 

patientens religiösa 

coping. 

Design: Prospektiv studie. 

 

Metod: Intervjuer med frågeformulär. En 

intervju vid starten och en efter 2-3 veckor. 

 

Population: Patienter med avancerad 

cancerdiagnos refraktär till första linjens 

cellgifter, eller ha en metastaserande 

sjukdom. 20 år eller äldre. Närvaro av en 

informell vårdgivare och uthållighet att 

slutföra intervjun. Patienterna uppfyllde 

inte kriterier för demens eller konfusion 

vid neurokognitiv undersökning och 

pratade engelska eller spanska. 

 

Urval: Deltagre identifierades från 

öppenvårdens schema. 944 tillfrågades. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 343 deltagare med 

medelålder på 58,3 år. 53,9% var män. 

 

Datainsamling: Frågeformulär med 

variablar på andlig vård, religiösa variablar 

och the McGill QoL, livskvalitet, 

frågeformulär. 

 

Analysmetod: Statistisk analysmetod. 

Styrkor: Många deltagare i 

studien. Väl redovisade bortfall. 

Tydliga resultat. 

 

Svagheter: Inte randomiserad. 

 

Hög kvalité 

Större andligt stöd från 

medicinska teamet var associerat 

med bättre livskvalitet nära 

döden. 

 

Mottagande av själavård var 

associerat med bättre livskvalitet 

nära döden. 

 

Mottagande av andlig vård var 

associerat med bättre livskvalitet 

nära döden hos patienter med låg 

religös coping såväl som 

patienter med hög religös coping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Sid 2 (8) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Black, B., Herr, K., Fine, P., 

Sanders, S., Tang, X., Bergen-

Jackson, K., Titler, M. & Forcucci, 

C. (2008). Hämtad från PubMed 

with full text. 

 

The relationships among pain, non 

pain symptoms, and quality of life 

measures in older adults with 

cancer receiving hospice care. 

 

Pain Medcicin 

 

USA 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter av smärta 

och livskvalitet för 

äldre patienter 

nyintagna till 

samhällsbaserade 

hospice i 

mellanvästern.  

Design: Beskrivande korrelations design. 

 

Metod:  En till två telefonintervjuer 

baserade på två olika formulär. 

 

Population: 55 år och äldre, 

cancerdiagnos, nyligen intagna till hospice 

och får samhällsbaserad hospice hjälp i en 

av fjorton hospice i mellanvästern. 

 

Urval: Alla som uppfyllde kriterierna 

tillfrågades om deltagande i studien, totalt  

435 patienter . Bortfall med 23 patienter 

vid andra telefonintervjun. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 94 patienter till 

första undersökningen och 71 patienter till 

andra undersökningen. 14,9% var 55-64år. 

27,7% 65-74år, 38,3% 75-84år och 19,1% 

85år och äldre. 52,1%  män. 

 

Datainsamling: Brief Pain Inventory (BPI) 

och Brief Hospice Inventory (BHI).  

 

Analysmetod: Statistisk analysmetod 

 

Styrkor: Väl redovisade bortfall 

och bortfallsanalys finns. 

Deltagarna framgår tydligt. 

Resultaten är väl och tydligt 

beskrivet. Måtten som används 

finna tydligt beskrivna.   

 

Svagheter: Få deltagare. Många 

resultat var inte signifikanta.  

 

Medelkvalité 

Livskvaliteten hade ökat från 

första intervjun till andra. 

Deltagarna rapporterade även att 

symtomkontroll minskade. 

 

Smärta var signifikant korrelerad 

till ångest, aptit, grad av komfort, 

symtomkontroll och livskvalitet 

vid den första intervjun.  

 

 



  

 

 

          Sid 3 (8) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Chui, Y.Y, Kuan, H.Y, Fu, I.C.Y, 

Liu, R.K.Y, Sham, M.K. & Lau, 

K.S. (2009). Doi:10.1111/j.1365-

2648.2009.05051,x 

 

Factors associated with lower 

quality of life among patients 

receiving palliative care. 

 

Journal of Advanced Nursing 

 

Kina 

 

 

Att fastställa 

livskvalitet och fysisk 

funktion hos patienter 

med avancerad cancer 

som står under 

palliativ vård ,  att 

fastställa samband 

mellan deras fysiska 

funktion och deras 

livskvalitet samt att 

identifiera 

sjukdomsfaktorer 

relaterat till deras 

livskvalitet. 

Design: Deskriptiv korrelations design. 

 

Metod: Intervjuer 

 

Population: Vuxna patienter 

diagnostiserade med avancerad cancer 

som mottar palliativ vård som kunde 

kommunicera med forskaren och som 

godkände sitt deltagande. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Patienter med 

avancerad cancer valdes ut från fyra olika 

sjukhus i Hong Kong mellan Februari 

2005 och Juli 2006. 

 

Slutgiltig studiegrupp:300 patienter. 

Medelålder 67,5 år. 54,3% var män. 

 

Datainsamling: Intervjuer med hjälp av två 

olika mätinstrument som mäter faktorer 

som påverkar livskvaliteten. 

 

Analysmetod: Statistisk analysmetod 

Styrkor: Stort antal deltagare. 

Tydligt beskrivet urval. 

 

Svagheter: Står ingenting om 

bortfall. 

 

Medelkvalité 

Patienter med bra fysisk funktion 

hade bättre livskvalitet än de som 

inte klarade av att göra 

vardagliga ting utan hjälp.  

 

Äldre, kvinnliga patienter som 

varit gifta eller som hade bra 

fysisk funktion hade bättre 

livskvalitet. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Sid 4 (8) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Melin-Johansson, C, Ödling, G, 

Axelsson, B. & Danielsson, E. 

(2008). 

Doi:10.1017/S1478951508000370  

 

The meaning of quality of life: 

Narrations by patients with 

incurable cancer in palliative 

home care. 

 

Palliative and Supportive Care 

 

Sverige 

 

 

Att belysa livskvalitet 

berättad av patienter 

med obotlig cancer 

som står under 

palliativ 

hemsjukvård. 

Design: Narrativ 

 

Metod: Intervjuer  

 

Population: Över 18 år, pratade och 

förstod svenska, de hade levt med 

metastascancer i flera månader och stod 

under palliativ hemsjukvård. 

 

Urval: Sjuksköterskor och läkare 

rekommenderade passande patienter till 

studien. 25 patienter kontaktades, 5 

stycken tackade nej direkt, 12 stycken 

tackade nej efter att ha mottagit skriftlig 

information. 8 stycken gav sitt samtycke 

till att delta i studien. Om patienten var 

dement eller hade minnesproblem blev 

denne exkluderad. 

 

Slutgiltig studiegrupp: 8 patienter.6 män. 

Ålder 35-83, medel 56. 

 

Datainsamling: Intervjuer med patienter i 

deras hem 2004-2006. 

 

Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: Patienterna blev under 

hela studien tillfrågade om de 

orkade fortsätta studien. 

Redovisat bortfall och 

urvalsförfarande. 

 

Svagheter: Fler män än kvinnor. 

Litet antal deltagare. 

 

Hög kvalité 

Ju längre cancern fortskred blev 

livskvaliteten sämre, patienterna 

kände att de levde i en 

sviktande kropp. 

  Deras fysiska kontakt med 

anhöriga blev sämre när deras 

fysiska funktion blev sämre. 

  När patienterna fått 

smärtlindring återfick de hopp 

och deras livskvalitet ökade. De 

kunde också vara med i det 

dagliga livet och återfick tro om 

att mirakel faktiskt kan hända. 

  Genom symtomlindring fick 

patienterna tid att reflektera och 

förbereda sig själv och sina 

anhöriga på den väntade döden. 

  Patienterna kände sig 

oberoende av att få vara och bli 

behandlade hemma. Genom att 

få vara hemma kände de sig 

trygga. 

  Genom att få tillräcklig 

smärtlindring och information 

ökade känslan av oberoende 

och säkerhet. 

          

 

 

 

 

 



  

 

 

Sid 5 (8) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Prince-Paul, M. (2008). 

Doi:10.1188/08.ONF.365-371 

 

Understanding the meaning of 

social well-being at the end of 

life 

 

Oncology Nursing Forum  

 

USA 

 

Att främja förståelsen 

av det sociala 

välmåendet och som 

en dimension av 

livskvalitet ur en 

döende individs 

perspektiv 

 

Design: Kvalitativ, hermeneutisk och 

fenomenologisk. 

 

Metod: Djupa semistrukturerade 

inspelade intervjuer som var 

transkriberade. 

 

Population: Vuxna patienter under 

palliativ vård som behandlades hemma. 

De skulle ha en tillfredställande kognitiv 

status och inte ha för hög fysisk smärta.  

 

Urval: Sjuksköterskor introducerade 

studien till alla patienter som uppfyllde 

inklusionskritertierna och som gav sitt 

samtycke till att forskaren skulle ta 

telefonkontakt inom 24 timmar. Alla 

deltagare fick en förklaring av studien 

och medverkande i studien godkändes.  

 

Slutgiltig studiegrupp: 8 patienter, tre 

manlig, med en medelålder på 61,1 år. 

 

Datainsamling: Inspelade intervjuer som 

var transkriberade. 

 

Analysmetod: The Giorgi method 

Styrkor: Tydligt syfte, Urval 

relevant, strategiskt och tydligt 

beskrivet, Tydlig analys, 

resultatet logiskt, begripligt och 

tydligt. 

 

Svagheter: Litet antal deltagare. 

 

Hög kvalité 

Viktigt att behålla relationer och 

använda sig av kommunikation. 

  Genom att vara omgien av 

familj och att delta i sociala 

aktiviteter gav patienterna en 

orsak att leva. 

  Livskvaliteten ökade genom 

att de kände sig betydelsefulla 

och älskade. 

  Att tro på gud eller en högre 

makt var en central del i deras 

liv. 

  Patienterna uttryckte en 

önskan om att bibehålla sina 

nuvarande roller för att få en 

känsla av normalitet. 

  Patienterna beskrev kärlek som 

ett centralt behov som gav dem 

tröstande behov och trygghet. 

  De kände tacksamhet gentemot 

människor, naturen och för 

varje ny dag de fick i livet. 

  Patienterna ville berätta om 

vikten av att se den stora bilden 

av livet, genom att vakna upp 

till en ny dag och kunna delta i 

aktiviteter.    



  

 

 

          Sid 6 (8) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Rowlands, J. & Noble, S. (2008). 

Doi: 10.1177/0269216308093839 

 

How does environment impact on 

the quality of life of advanced 

cancer patients? A qualitative 

study with implications for ward 

design. 

 

Palliative Medicine  

 

Wales 

 

 

 

Att utforska vilka 

effekter omgivningen 

har på patienter med 

lång framskriden 

cancers 

välbefinnande 

Design: Fenomenologisk 

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer som 

spelades in. 

 

Population: Vuxna cancerpatienter som 

kan ge sitt medgivande till deltagande i 

studien, ha varit inneliggande i minst 3 

dagar och kunna deltaga i 30 minuter 

långa inspelade intervjuer. 

 

Urval: Deltagare var utvalda på The 

oncology centre SPCU med hänsyn taget 

till kön, ålder, sjukdom, 

omvårdnadsbehov. 

 

Slutgiltig studiegrupp:12 patienter, 4 män 

och 8 kvinnor 

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelas in vid sängkanten 

eller i privata rum  

 

Analysmetod: Innehållsanalys 

 

 

Styrkor: Tydligt syfte, väl 

presenterad kontext. Analys och 

datainsamling tydligt beskriven.  

 

Svagheter: Fler kvinnor än män. 

Urvalsförfarandet inte 

tillräckligt tydligt beskrivet.  

 

Medelkvalité 

Personalen var viktig för 

patienterna, bra kommunikation 

kunde reducera oro och 

förbättra situationen för 

patienterna. 

  Vårdmiljön skulle vara ljus, 

luftig samt ren, vilket hade 

effekt på patienternas humör. 

  Interaktion med andra 

människor fick dem att känna 

sig mindre isolerade och gjorde 

det lättare att klara av sina egna 

bekymmer. 

  Att vara på en flerbäddssal fick 

patienterna att känna sig mindre 

ensamma i sin egna sjukdom.  

  Många patienter nämnde 

vikten av kontakt med världen 

utanför sjukhuset, speciellt 

naturen. 
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Block, S.D. & Prigerson, H.G. 

(2010). 

Doi:10.1200/JCO.2009.26.3863 

 

Place of Death: Correlations With 

Quality of Life of Patients With 

Cancer and Predictors of 

Bereaved Caregivers´ Mental 

Health. 

 

Journal of Clinical Oncology. 

 

USA 

Att avgöra om 

platsen för död för 

patienter med cancer 

är förknippat med 

patienters livskvalitet 

i slutet av livet och 

psykiatriska 

störningar hos 

sörjande vårdgivare. 

Design: Prospektiv, longitudinell. 

 

Metod: Intervjuer med frågeformulär, 

likert skala. 

 

Population: Patienter med avancerad 

cancerdiagnos, ålder från 20år och 

närvaro av en informell vårdgivare. Ha 

adekvat uthållighet att slutföra intervjun, 

inte uppfyllde kriterier för demens eller 

konfusion samt prata engelska eller 

spanska. 

 

Urval: Patienterna rekryterades från 

september 2002 till augusti 2008 från sju 

platser  inom öppenvården, totalt 718 

inkluderades. Denna analys bedömer 

plats för döden, därför blev urvalet till 

patienter som dog i augusti 2008, 414 

stycken.  

 

Slutgiltig studiegrupp: 333 deltagare med 

medelålder på 68år och 55,6% var män. 

 

Datainsamling: Intervju om livskvalitet 

och slutet av livet med frågor graderade 

med likert skala (0-10). SCID och PGD 

skala. Interjuver om patientens plats för 

döden.  

 

Analysmetod: Statistisk analysmetod 

Styrkor: Stort antal deltagare. 

Bortfall finns tydligt beskrivna. 

Resultatmått framgår.  

 

Svagheter: Stort borfall vid 

intervjun om hur sörjande 

vårdgivare mår. 

 

Medelkvalité 

Patienter som dog på en 

intensivvårdsavdelning eller på 

sjukhuset hade sämre 

livskvalitet och mer fysisk och 

känslomässig stress i slutet av 

livet jämfört med de som dog 

hemma med hospice tjänster. 

 

Medelvärdet för livskvalitet var 

lägst hos patienter som dog på 

en intensivvårdsavdelning eller 

sjukhus. Högst hos de som dog 

hemma, med eller utan hospice 

tjänster. 

 

De som dog på 

intensivvårdsavdelning hade 

lägst medelvärde i fysisk 

komfort. Dessa och de som dog 

på sjukhus  hade även lägre 

psykiskt välbefinnande. 
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USA  

 

Att fastställa faktorer 

som  påverkar 

livskvalitet i livets 

slutskede 

Design: Kohort studie, longitudinell. 

 

Metod: Intervjuer. 

 

Population: Minst 20 år gamla med 

förekomst av metastaser, refraktär 

sjukdom med första linjens kemoterapi. 

Förväntad livslängd kortare än sex 

månader. Patienten måste också 

bedömas ha tillräcklig ork för 

undersökningen. 

 

Urval: Potentiella patienter  

identifierades från patientjournaler och 

tillfrågades om medverkan i studien. 

Patientjournaler kontrollerades och 

läkare konsulterades för att bekräfta 

patienters behörighet. Av de 726 

patienter som slutfört grundläggande 

studie dog 414 stycken vid tiden för 

dataanalysen.  

 

Slutgiltig studiegrupp: 396 deltagare 

med en medelålder på 58,7 år. 55,5 % 

var  män. 

 

Datainsamling: 45 min långa intervjuer 

på engelska eller spanska. McGill 

Quality of Life Questionnaire. 

Structured Clinical interview for the 

DSM-IV. 

 

Analysmetod: Statistisk analysmetod 

Styrkor: Många deltagare, 

bortfall och urval var bra 

beskrivet. Tydlig 

bortfallsanalys. 

 

Svagheter: Inte randomiserad 

 

Hög kvalité 

Patienter närmare döden samt 

yngre patienter hade sämre 

livskvalitet.  

 

Patienter med depression, PTS, 

panik, stress eller oro hade 

sämre livskvalitet än de som 

hade en inre ro. 

 

Patienter som haft fått själavård  

hade bättre livskvalitet. 

 

De som hade en tro och 

religiösa aktiviteter som hjälpte 

dem att hantera diagnosen hade 

bättre livskvalitet. 

 

Dödsfall på sjukhus hade sämre 

livskvalitet än de som dog 

hemma.   

Patienter som hade terapeutisk 

allians med sin läkare hade 

bättre livskvalitet. 

 

Mottagande av livsförlängande 

behandling sista veckan i livet 

gav sämre livskvalitet. 

Sondmatning gav sämre 

livskvalitet. 

 


