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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Cancer är en vanligt förekommande sjukdom där antalet diagnostiserade ökar. 
Sjuksköterskan kan i sitt yrke möta dessa patienter, därför är det en fördel att få en djupare 
insikt om dessa patienters upplevelser. I livets slutskede är upplevelsen av livskvalitet av 
betydelse. Begrepp som är betydelsefulla för livskvaliteten är hälsa, lidande och hopp. 
Syfte: Studiens syfte var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten i livets slutskede 
hos patienter med cancer. Metod: En litteraturbaserad studie som utgår från tolv 
kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; viljan att 
fortsätta leva som vanligt, känslomässigt förhållande till andra och kunna hantera tankar 
och känslor om liv och död med nio underkategorier. Diskussion: För patienter medför det 
utmaningar i livet att insjukna i cancer. Utmaningar består av att hålla fast vid sina rutiner i 
det dagliga livet, sina relationer, finna mening och vara hoppfull. Konklusion: Studien 
belyser betydelsen av att vårdpersonal uppmuntrar och stödjer patienten i att hålla fast vid 
sociala kontakter eftersom sociala relationer är betydande för patientens livskvalitet. 
Studien påvisar att patienter kan känna sig obekväma när de tvingas tala om döden vid fel 
tillfälle, därför bör vårdpersonal vara lyhörda kring patientens mottaglighet att samtala om 
döden. 
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Background: Cancer is a common disease in which the number of diagnosed increases. In 
the nursing profession it’s possible to encounter this group of patient’s and therefore it’s an 
advantage to get a deeper insight of these patients' experiences. In the end of this patient’s 
life the experience of the quality of life is significant. Concepts that are important of the 
quality of life are health, suffering and hope. Aim: The aim of this study was to illuminate 
the factors that affect the quality of life of terminally ill patients with cancer. Method: A 
qualitative literature based study based on twelve qualitative research articles. Results: 
Three categories emerged from the analysis; the desire of continuing living as usual, 
emotional relationships to others and be able to manage thoughts and feelings about life 
and death with nine subcategories. Discussion: For patients, it brings challenges to life by 
developing cancer. Challenges of sticking to their routines of daily life, their relationships, 
find meaning and to be hopeful. Conclusion: The study highlights importance of 
encourage and support from the health professionals to help patient keep their social 
contacts, because it’s significant for the patient’s quality of life. The study demonstrates 
that patients may feel uncomfortable when forced to talk about death at the wrong time, 
therefore health professionals should be more keen about the patient’s susceptibility to talk 
about death. 
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INLEDNING 

Under år 2013 rapporterades sammanlagt 57 830 personer till cancerregistret, varav 47 963 
personer fick diagnosen för första gången. Fördelningen är relativt jämn mellan kvinnor 
och män, och den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer och för män är det 
prostatacancer. Trots att antalet nyupptäckta tumörer ökat under de senaste decennierna har 
tumördödligheten minskat bland både män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2014).  

Sjuksköterskan kan i sitt arbete inom sjukvården vårda patienter som insjuknat i cancer och 
fått beskedet att de har en begränsad tid kvar att leva. I denna fas kan patienter komma att 
möta förändringar i livet som utmanar deras livskvalitet. Livskvalitet definieras som en 
persons individuella värderingar och upplevelser i förhållande till sin ställning i livet, i 
förhållande till personens mål, förväntningar, normer och farhågor (WHO, 1995). 
Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig har möjlighet att påverka patientens livskvalitet i 
positiv riktning. Optimal livskvalitet är betydelsefullt för patienter som vårdas palliativt 
oavsett typ av cancer och därför behöver sjuksköterskor kunskaper om vad som kan 
påverka en patients livskvalitet (Grant & Sun, 2010; Jocham, Dassen, Widdershoven & 
Halfens, 2006). För att kunna bidra till ökad livskvalitet hos patienter med cancer i livets 
slutskede behöver sjuksköterskor fördjupad förståelse.  

BAKGRUND 

Sjukdomen cancer  

Cancer är en vanlig sjukdom som drabbar många på grund av att kroppens celler som 
normalt har funktionen att dela dig börjar dela sig okontrollerat. Det kan bero på 
mutationer i gener vilket gör att cellerna delar sig och detta gör att en cellklump (tumör) 
uppstår. Cancer är ett samlingsnamn för sjukdomar, där celler börjat växa till maligna 
tumörer (Ericsson & Ericsson, 2012). Cancer uppstår under en tidsperiod om kanske 15 - 
45 år innan individen får symtom, vilket är en anledning till att tumörsjukdomar är 
vanligast bland äldre. Under de två senaste decennierna har det skett en ökad 
tumörförekomst. Detta kan förklaras till viss del av förändring i befolkningens 
åldersstruktur, förbättrade metoder för att diagnostisera men även exponering av 
riskfaktorer. Hudcancer är den cancerform som ökar mest (Ericson & Ericson, 2012).  I 
Socialstyrelsens tabell över dödsorsaker utläses att omkring 230 kvinnor och cirka 340 
män avled till följd av maligna tumörer år 1987 (Socialstyrelsen, 2015). År 2014 
beräknades att 210 kvinnor och 240 män avled av samma orsak. Respektive dödsantal båda 
åren är beräknat på 100 000 individer. Därmed har tumördödligheten under perioden 
mellan år 1987 och år 2014 minskat något för både män och kvinnor. Under samma 
tidsperiod har kvinnors dödstal i lungcancer ökat från 19-35 personer per 100 000 kvinnor. 
Bland män har däremot dödstalet i lungcancer sjunkit sedan slutet av 1980-talet, för 
samtliga män från 56-41 döda personer per 100 000 ( Socialstyrelsen, 2015). 
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En stor andel cancerfall diagnosticeras till följd av att patienter söker vård med symtom 
som antyder misstanke av cancer, främst inom primärvården dit de i första hand vänder sig. 
Det är viktigt att läkare och sjukvårdspersonal har adekvat kunskap i diagnostik av 
misstänkt tumörsjukdom eftersom det är en fördel att diagnostisera i ett tidigt skede 
(Törnberg, 2008; Gudmundsson, 2013). Patienter som får sin diagnos kan uppleva 
beskedet som chockande och konfronterande med risken att dö (Kendall et al., 2015). I 
chockfasen kan det för många uppstå en reaktion av förnekelse och panik. I det läget är 
patienten inte särskilt mottaglig för grundlig information om varken sjukdom eller 
behandling (Ericsson & Ericsson, 2012). Tankar kan snurra runt i huvudet och de kommer 
vanligtvis inte ihåg särskilt mycket av den information de fått. Det är vanligt 
förekommande att patienter har en närstående med sig till läkarbesöken när de får besked 
om behandling eller diagnos. Beskedet kan upplevas som mindre tungt för patienten när 
denne har närstående med som stöd och hjälp att ställa frågor och delta i diskussion 
(Ericsson & Ericsson, 2012). 

Palliativ vård 

En cancerdiagnos kan innebära att livet närmar sig sitt slut och det blir aktuellt med 
palliativ vård. Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder mantel. Denna 
betydelse kan förstås som lindrande, eftersom en mantel kan användas för att skydda sig 
själv eller någon annan mot kylan, men utan att ta bort själva kylan (Sandman & Woods, 
2003). Enligt WHO (2004) definieras palliativ vård som en aktiv helhetsvård av den sjuke 
som inte längre vårdas för att botas. Främst ska symtom och smärta lindras. De 
fysiologiska, psykologiska, sociala och andliga problemen ska tillgodoses. Även tillgodose 
patientens behov att vara aktiv trots dödlig sjukdom är målet. Palliativ vård kan ges tidigt i 
sjukdomsförloppen för att förlänga livet, men det ska inte vara till vilket pris som helst. 
Döden ska heller inte påskyndas men istället se döden som en naturlig del av livet (WHO 
2004). Inom den palliativa helhetsvården har autonomi ett centralt värde och vården ska 
inbegripa både patient och närstående med livskvalitet som ett övergripande mål (Sandman 
& Woods, 2003).  Enligt Saeteren, Lindström och Nåden (2010) har det trots att palliativ 
behandling syftar till att lindra symtom genomförts studier där patienter med obotlig cancer 
behandlats med cytostatika i syfte att förlänga livet. Det framkom att patienter som i det 
palliativa skedet behandlades med cytostatika i några fall upplevde en ökad känsla av 
hopp. 

Livskvalitet 

Enligt Brülde (2003) är livskvalitet en ren värdeterm som inte påverkas av individens 
moraliska ställning eller hur pass denne är estetiskt tilltalande eller inte. En persons 
livskvalitet kan inte värderas av omgivningen utan endast efter hur den enskilda personen 
upplever nivån av sin livskvalitet. För att avgöra värdet på en individs livskvalitet är det en 
förutsättning att veta vilka faktorer som upplevs positiva respektive negativa för just denna 
person. Sedan måste det även avgöras hur positiva eller negativa dessa faktorer är för 
denne. Alla positiva faktorer är inte lika positiva för personen och påverkar därför inte 
livskvaliteten i samma grad, på samma sätt som alla negativa faktorer inte i samma grad 
påverkar livskvaliteten negativt. Summan av dessa faktorer skulle filosofiskt kunna utgöra 
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värdet av en persons livskvalitet. Ökad och förvarad livskvalitet är en viktig roll inom 
hälso- och sjukvården när bot inte är möjlig och särskilt inom palliativ vård (Brülde, 2003). 

Många patienter som nyligen diagnosticeras upplever trots cancersjukdom hälsa, vilket 
understryker betydelsen av att bedöma livskvalitet, genom att uppmana dem att berätta hur 
de ser på sitt liv. Bedömning av patientens livskvalitet kan ge vårdpersonal möjlighet till 
ökad förståelse för hur beskedet påverkat patienten. Sjuksköterskor behöver hjälpa 
patienter att undvika att isolera sig efter en cancerdiagnos genom att inkludera familj och 
närstående i vården. Familjen har en stor betydelse för att patienten ska uppleva 
livskvalitet. Detta kan vara betydelsefullt för patienten i avseendet att överleva sin cancer. 
Således har patienter som bor och lever ensamma sämre förutsättningar att överleva cancer 
(Rustoen, Moum, Wiklund & Hanestad, 1999). Patienter med terminal cancer möts av 
fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella utmaningar. Dessa aspekter har 
betydelse för att patienten ska kunna uppleva livskvalitet. Därför är det viktigt att 
vårdpersonal med palliativ och onkologisk kompetens stödjer patienter genom dessa 
utmaningar eftersom det är viktigt för deras upplevelse av livskvalitet (Grant & Sun, 2009; 
Strang 2008).  

Hälsa 

Inom sjukvården definieras hälsa enligt SSF (2012) som motsats till sjukdom, vilket 
tydliggörs i sjukvårdens uppdrag att främja hälsa genom att diagnosticera, lindra och bota 
sjukdom. Inom omvårdanden är hälsa ett filosofiskt begrepp snarare än ett medicinskt. 
Hälsa definieras som en upplevelse snarare än frånvaro av sjukdom. Som ett holistiskt 
hälsobegrepp ses hälsa som en helhet av människans värderingar och 
upplevelser.  Människan ses som en enhet av kropp, själ och ande, vilket understryker att 
denne har möjlighet och förmåga att avgöra vad hälsa betyder för den egna personen. 
Vårdarens förhållningssätt och handlingar syftar till att främja hälsa och hindra ohälsa 
(SSF, 2012). Enligt WHO (1948) definieras god hälsa som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, socialt samt mentalt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. 

Lidande 

Lidandet är tillägnat människan som en del av livet och utgör kampen mellan liv, död, det 
goda och onda och är centralt för patienter med cancer som vårdas palliativt. 
Sjuksköterskan kan i det patientnära arbetet möta patienter som lider av sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet relateras till kroppslig smärta och upplevs 
av patienten till följd sjukdom och behandling. Vid outhärdlig kroppslig smärta 
koncentreras en stor del av människans uppmärksamhet till det fysiska lidandet vilket 
medför andligt och själsligt lidande. Andlig och fysisk smärta ligger nära i relation till 
vårdlidandet som upplevs i relation till själva vården (Eriksson, 1994). Vårdlidande kan av 
patienten upplevas i mötet med vårdpersonal och kan orsakas av att symtom ignoreras eller 
inte tas på allvar (Berglund, Westin, Svanström, & Johansson, 2012). Patienter rapporterar 
att de i rädsla att dö sökt sjukvård med att symtomen inte tas på allvar. De har också 
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rapporterat att vårdpersonal ibland inte ägnar tid för dialog med möjlighet att ställa frågor. 
Detta gör att patienter lider i tystnad och i längden hindrar det patienter att ta ansvar för sin 
hälsa. Det är patienten själv som har det yttersta ansvaret för sin egen hälsa. När 
vårdpersonal brister i att främja patientens makt över sig själv ger det patienten en känsla 
av maktlöshet och lidande (Berglund, Westin, Svanström, & Johansson, 2012). Att drabbas 
av sjukdom och ohälsa rubbar det invanda livet och berör hela människans livssituation. 
Livslidande kan innebära att drabbas av en obotlig, dödlig sjukdom som exempelvis 
cancer. Ur lidandet kommer en känsla av hopplöshet och människan behöver hoppet för att 
kunna lindra lidandet (Eriksson, 1994). 

Hopp 

För patienter med cancer är hopp något centralt. Enligt Strang (2008) kan de flesta 
patienter känna hopp i livets slutskede, där en längre tid vid livet och samvaro med 
familjen är i fokus. Hopp kan utgöra ”livsviljan och språnget mot morgondagen” 
(Eriksson, 2014, s. 8). Även förväntningar och förändring är något som utgör hoppet. Hopp 
kan också utgöras av att sjuksköterskan förmedlar stöd. Stöd beskrivs som att ge 
människan en plats, ett värde, eliminera falska förhoppningar, samt ge information och 
trygghet (Eriksson, 2014). Engagemang och förändring kan också föda hopp (Eriksson, 
1990). När sjuksköterskan medvetet strävar efter att väcka eller bevara patientens hopp i en 
påfrestande situation kan detta anses som en vårdhandling. En central vårdaktivitet kan 
vara att lyssna vilket kan förmedla en upplevelse av att det finns någon som vill hen väl, 
som gör det möjligt att dela sitt lidande med och därmed väcka hopp (Wiklund, 2003). För 
att öka patientens upplevelse av hopp kan vårdpersonal ställa olika typer av frågor (Olsman 
et al., 2014). Frågor kan vara en bra metod för att underlätta vid samtal. Exempel på frågor 
är: Vad ger dig energi, vad får dig att känna dig stabil, hur ser du på vägen framför dig? 
När vårdpersonal talar med patienter om hopp är det viktigt att lägga sina egna 
övertygelser åt sidan, vilket främjar en god vårdrelation (Olsman et al., 2014).  

Vårdrelationer 

När patienter befinner sig i livets slutskede kan en relation till vårdare ha en stor mening. 
Det är uppskattat när sjuksköterskan lyssnar och är närvarande, vilket kan vara det 
viktigast för patienten och relationen. Relationen kan vara stödjande och ge patienten mer 
energi till att skapa mening och leva med sin obotliga sjukdom (Errasti-Ibarrondo, Pérez, 
Carrasco, Lama, Zaragoza & Arantzamendi, 2015). Enligt Travelbee (2010) är 
sjuksköterskans uppgift att hjälpa exempelvis en person med cancer att komma fram till en 
mening utan att påverka den sjuke eller dennes anhöriga. Detta utan att påverkas av egna 
värderingar. För att hjälpa den sjuke att finna mening är en förutsättning att sjuksköterskan 
har färdigheter att etablera och upprätthålla en relation människor emellan. Relationen i sig 
är inte tillräcklig för att ge den sjuke en mening men den ger vägledning och möjlighet att 
komma fram till mening (Travelbee, 2010). Enligt Errasti-Ibarrondo et al. (2015) krävs det 
för en tillitsfull vårdrelation att sjuksköterskan har goda egenskaper som att vara ärlig, 
anpassningsbar, tankeväckande, vänlig, gladlynt, tålmodig, kärleksfull och pålitlig. För att 
skapa en vårdrelation krävs det att patienten och sjuksköterskan spenderar tid tillsammans. 
När patienter av sjuksköterskan känner sig bekräftade och sedda som unika individer trots 
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sjukdom hamnar relationen på en personlig nivå. Relationer som ligger på en personlig 
nivå har särskilt betydelse för patienter som vårdas i hemmet eftersom det är mer 
välkomnat att få besök av en vårdare där relationen är mer än endast professionell. Till en 
sådan relation bidrar båda parter ömsesidigt med känslor som omtanke, oro och 
engagemang. Viktiga element för en bra relation är respekt, ömsesidighet och tillit. Genom 
att lyssna på patienten, se den som expert på sitt liv och ta hänsyn till dennes önskemål 
främjas delaktighet och autonomi. En god vårdrelation kan motivera patienten att leva 
längre, öka dess inre styrka, hjälpa dem att hitta frid och lindra lidande (Errasti-Ibarrondo 
et al., 2015). Enligt Källerwald (2007) kan sjuksköterskan i syfte att lindra lidande låta 
patienten verbalisera sina existentiella tankar och känslor för att sedan bekräfta dem. I 
dessa existentiella samtal möter frågor vanligtvis inga svar, vilket oftast inte heller 
förväntas av patienten, däremot är närvaro en förutsättning för att frågorna skall kunna 
kommuniceras. Detta innebär att vårdare finns tillgänglig för patienten för att kunna ställa 
frågor. En förutsättning för att existentiellt samtal är att vårdaren förmedlar en vilja att 
lyssna på patienten, samt att båda parter känner en form av gemenskap med varandra 
(Källerwald, 2007). 

PROBLEMFORMULERING 

Det har det senaste decenniet skett en ökning av antalet personer som diagnostiseras med 
cancer. Att drabbas av cancer innebär för många att livet närmar sig sitt slut. I livets 
slutskede väcks hos patienter olika tankar och känslor som påverkar patientens livskvalitet, 
därför är livskvalitet centralt i det palliativa vårdandet. Denna studie kan bidra med 
kunskap som ökar sjuksköterskors kunskapsnivå och förståelse för vad som påverkar 
livskvaliteten hos patienter med cancer när livet närmar sig sitt slut.  För att sjuksköterskan 
genom god omvårdnad ska kunna främja patientens livskvalitet behövs förståelse för vad 
som påverkar livskvaliteten i livets slutskede. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten i livets slutskede hos 
patienter med cancer. 

METOD 

En kvalitativ litteraturbaserad studie har valts enligt en modell som beskrivs av Friberg 
(2012) baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativa studier bidrar 
till ökad förståelse för människans upplevelser och erfarenheter. För att samla in forskning 
inom omvårdnad i form av vetenskapliga artiklar har artikelsökningar i relevanta databaser 
genomförts. Genom studier som grundar sig i kvalitativ forskning har det skapats ett 
resultat som kan bidra till ökad förståelse för patienters erfarenheter, upplevelser, 
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förväntningar och behov och fungera vägledande i det kliniska omvårdnadsarbetet 
(Friberg, 2012). 

Urval 
Urvalet bestod av 12 kvalitativa artiklar som genomgått kvalitetsbedömning.  
Inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ ansats, publicerade under perioden 2000-
2016, skrivna på engelska vara vetenskapligt granskade samt finnas tillgängliga i fulltext. 
Urvalet berörde vuxna patienter med cancer och som vårdats palliativt. Exklusionskriterier 
var artiklar som inte uppfyllde etiska principer, intervall för årtal och avspeglade ett 
otydligt patientperspektiv. Ingen geografisk avgränsning gjordes.  

Datainsamling 

Som ett första steg i processen påbörjades datainsamlingen i databaser Cinahl, Medline och 
WorldcatLocal för att kontrollera att det fanns tillräckligt med data på valt 
forskningsområde. Som ett andra steg i processen lästes titlar och abstract för att finna 
artiklar med relevans till syftet. Kvalitetsgranskning genomfördes enligt en mall beskriven 
av Friberg (2012) som presenteras i (bilaga 1). Artiklarna lästes noggrant och kriterierna i 
Fribergs mall bockades av allt eftersom artiklarna kvalitetsgranskades. Varje vald artikel 
har uppfyllt varje kriterium i granskningsmallen. Granskningen avsåg även artiklarnas 
formulering av problemområde, teoretiska utgångspunkter, metodavsnitt, resultat och 
diskussion. Data som slutligen ingick i studien samlades in via databaserna Cinahl och 
Medline. De sökord som användes kombinerades med att kryssa i sökkriteriet ”peer 
review” för att endast få fram kvalitetsgranskade artiklar. Sökorden som användes och på 
olika sätt kombinerades var “cancer”, “neoplasm”, “palliativ care”, “experience”, 
“patient”, “quality of life” och “end of life”. Sökord har trunkerats för olika 
böjningsformer av orden. Totalt kom 12 kvalitativa artiklar att ingå i studien. Valet att 
använda tidigare vetenskapliga artiklar grundar sig i att det lämpar sig bäst för ett 
examensarbete för rådande tidsram och omfattning (Friberg, 2012).  
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Tabell 1. Sökhistorik och översikt över sökord, antal träffar samt kvalitetsgranskade 
artiklar och valda artiklar. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Kvalitetsg
ranskade 
artiklar 

Lästa 
resultat 

Valda 
artiklar 

Begräns
ningar 

Cinahl quality of life AND 
experience AND palliative 
care AND cancer 

171 14 10 9 4 *peer 
reviewed 
*abstract 
available  
*2000-
2016 

Medline quality of life AND 
meaning AND palliative 
care AND cancer 

51 7 7 6 3 

År 2000-
2016 

Medline ("quality of life") AND 
"palliative care" AND 
((MH "Neoplasms+") OR 
cancer* OR neoplasm* OR 
oncol*) AND patient* 
AND (experience* OR 
emotion* OR feel* OR 
phenomeno*) AND nurs* 

228 9 1 (2) 4 2 

 

År 2000-
2016 

Medline close to death OR Attitude 
to Death  Palliative Care 
Neo* cancer patients 

304 6 2 3 1 

 

År 2000-
2016 

PubMed Perceptions of quality of 
life And (cancer OR 
neoplasms ) AND end of 
life  
 
  

78 4 1 2 

2 

År 2000-
2016 
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Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell som beskrivs av Friberg (2012), vilket 
innebär en rörelse från helhet till delar och som sedan sammanställs till en ny helhet. 
Datamaterialet lästes först enskilt flera gånger för att få en uppfattning av helheten. För att 
skapa en djupare förståelse granskades artiklarnas resultat och nyckelfynd urskildes. Varje 
studies resultat sammanställdes för att skapa en översikt av datamaterialet. Därefter 
identifierades likheter och skillnader. Likheter fördes samman till nya kategorier och 
underkategorier. Kategorierna skapade en ny helhet som utgör studiens resultat.  

Etiska överväganden 

Forskningsetiska principer har följts enligt Vetenskapsrådet, (2011). Resultatet har inte 
förvrängts genom uteslutande viss data. Samtliga fynd som besvarat syftet har presenterats 
i resultatet, därmed har förvanskning inte förekommit. Datamaterialet har inte förvrängts 
eller behandlats oaktsamt. Genom studien som var grundad i tidigare publicerad forskning 
har data varken plagieras eller fabricerats. En tydlig referenshantering tillämpades genom 
hela arbetet för att redogöra ursprunget av hämtad data. Artiklar som inte presenterade 
etiska ställningstaganden, eller blivit godkända av en etisk prövningsnämnd har uteslutits 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
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RESULTAT 

Ur analysen framkom tre kategorier och nio underkategorier som beskriver faktorer som 
påverkar livskvaliteten hos patienter med cancer i livets slutskede. Dessa kategorier och 
underkategorier presenteras i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier.   

Kategori Underkategori 

Viljan att fortsätta leva som vanligt • Hålla fast vid vardagslivet 

• Känna sig behövd 

• Vill behålla kontrollen 

Känslomässigt förhållande till andra  • Nära samvaro med familj och 
vänner 

• Trygg kontinuitet till vårdpersonal 

• Får stöd hos medpatienter 

Kunna hantera tankar och känslor om liv 
och död 

• Vara hoppfull och finna mening 

• Religiös övertygelse 

• Rädsla för döendet 
  



 

 

10 

Viljan att fortsätta leva som vanligt 

Viljan att fortsätta leva som vanligt handlar om önskan och viljan att få fortsätta sitt liv 
som patienten är van vid och att vara en person som är till nytta för sig själv och andra. 
Detta innefattar hålla sig fast vid vardagslivet, känna sig behövd och vill behålla 
kontrollen. 

Hålla fast vid vardagslivet 
Patienterna har en vilja att hålla fast vid vardagslivet så länge som möjligt genom att hålla 
fast vid sina invanda rutiner. Många klarar att hålla fast vid vardagen ganska länge då de 
trots obotlig cancer upplever sig fullt vitala och dugliga att klara sig själva. Patienter 
försöker vara delaktiga i fysiska och sociala aktiviteter för att främja livskvaliteten (Haug, 
Danbolt, Kvigne & Demarinis, 2015). Denna vilja tar sig uttryck genom att många 
patienter känner sig ensamma i att verkligen försöka fokusera på mening med sitt liv och 
att hålla kvar det som är betydelsefullt, för att de upplever att ingen annan kan göra det åt 
dem (Olsson, Östlund, Strang, Grassman & Friedrichsen, 2010). Många föredrar att inte 
ägna tankar åt framtiden utan tar en dag i taget för bättre livskvalitet. En del patienter 
känner rädsla att bli en börda för andra när de inte längre klarar av att hålla fast vid det 
dagliga livet. Rädslan att bli en börda för andra gör att en del föredrar ett kortare men mer 
självständigt liv framför ett längre osjälvständigt liv beroende av andra. Allt eftersom 
sjukdomen fortskrider förändras patienternas dagliga liv och rutiner vilket leder till sorg för 
både patient och anhöriga. Viljan att hålla fast vid vardagen visar sig även genom att inte 
längre kunna delta i rutiner bidrar till oro inför framtiden och en försämrad livskvalitet 
(Haug et al., 2015). 

Möjligheten att bo kvar hemma och fortsätta det dagliga livet är för de flesta en 
grundläggande faktor som har betydelse för livskvaliteten (Haug et al., 2015). Hanratty et 
al. (2013) beskriver vidare att för många patienter är det viktigt att kunna stanna kvar i sina 
egna hem så länge som möjligt. Det upplevs som betydelsefullt att vistas i hemmet 
omgiven av sina egna saker med möjlighet att dö hemma. För några av de som lever 
ensamma i sina hem medför tanken på flytt till en vårdavdelning ångest och att inte klara 
sig själv hemma kan skapa rädsla eftersom många starkt förknippar flytt till vårdenhet som 
att livet går mot sitt slut. En sista utväg anses vara att flytta till barn eller andra 
familjemedlemmar eftersom det finns en ovilja att belasta sina barns liv (Hanratty et al., 
2013). För de flesta som vårdas på sjukhus upplevs sjukhusvistelsen som långsam och 
tråkig. Många uppfattar sjukhusvistelsen som ett tecken på att tillståndet försämras och att 
livet går mot sitt slut, vilket påverkar patientens livskvalitet negativt (Doumit, Huijer & 
Kelley, 2007). 

Lemieux, Kaiser, Pereira och Meadows (2004) menar att under livets gång spelar för de 
allra flesta sexualiteten en betydande roll för livskvaliteten. Vid cancersjukdom och i livets 
slutskede varierar betydelsen av ett sexuellt samliv mellan individer. Några beklagar 
förlusten av sexuell aktivitet som en följd av sjukdomen medan andra menar att andra 
faktorer som påverkar livskvaliteten nu tagit företräde. För många som vårdas på sjukhus 
upplevs brist på integritet som ett hinder för ett fortsatt sexuellt samliv. Genom att vårdas 
på flerbäddsrum hindras de av andra patienter och de som vårdas på enkelrum upplever att 
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vårdpersonal när som helst kan komma in i rummet (Lemieux, Kaiser, Pereira & Meadows, 
2004). 

Känna sig behövd 

En del av att fortsätta leva som vanligt är att känna sig behövd, vilket tar sig i uttryck 
genom att vara produktiv och känna sig behövd av närstående. Vikten av att känna sig 
behövd kan förstås i ljuset av att patienter som upplever sig vara oproduktiva kan känna sig 
maktlösa och inte behövda vilket påverkar livskvaliteten negativt (Doumit et al., 2007). 
Enligt Haug et al. (2015) är det självklart för många att kunna sköta om sitt eget hem och 
alla de hushållssysslor som det innefattar kan upplevas som meningsfullt. För att vara till 
nytta för andra arbetar en del patienter ideellt med välgörenhet på sin fritid, för att hjälpa 
andra i nöd. Detta engagemang har, utöver att hjälpa till att kämpa mot nedgång av sin 
egen hälsa och att vara aktiv för sin egen skull, en annan underliggande orsak. Många 
patienter är nämligen engagerade i att göra goda gärningar, i tro att få belönas i livet efter 
(Haug et al., 2015). 

Vill behålla kontrollen 

Patienter känner skam över bristande autonomi och över att lägga ansvar på anhöriga. De 
har därför en vilja att behålla kontrollen (Blinderman & Cherny, 2005). Känslan av 
kontrollförlust och att vara till belastning kan uppstå i samband med att bli beroende av 
andra. Sjukdomen upplevs som en negativ livsförändring som för många innebär oro och 
medför en känsla av maktlöshet. Försämring i sjukdomsförloppet kan upplevas som en 
frustrerande påminnelse av sjukdomen. (Doumit et al., 2007). Frustration kan även uppstå 
när den fysiska konditionen och förmågan försvinner eller minskar. De fysiskt vanligaste 
belastningarna är trötthet, brist på energi, sömnstörningar, illamående och kräkningar. En 
del patienter är rädda för att bli mentalt oförmögna (Cohen & Leis, 2002). En försämring 
av kognitiv förmåga kan skapa en upplevelse av att förlora kontroll (Kimberlin, 
Brushwood, Allen, Radson & Wilson, 2004). 

Cohen och Leis (2002) beskriver patienters försök att skapa kontroll över sjukdomen och 
öka chanserna för överlevnad genom att söka alternativa behandlingsmetoder samtidigt 
som de fortsätter behandlas med medicinskt etablerade metoder. En deltagare i deras studie 
upplever sig tappa kontroll och energi och söker sig till en "healer" som ger denne 
uppmuntran och styrka. Kontrollförlust visar sig försämra livskvaliteten och patienter som 
är mer förberedda på vad som kan hända visar sig ha mer kontroll och högre nivå av 
livskvalitet. Osäkerheten om framtiden och känslan att inte ha kontroll över sitt liv är en 
vanlig beskrivning av negativ inverkan på livskvalitet (Cohen & Leis, 2002). 

Känslomässigt förhållande till andra  

Känslomässigt förhållande till andra handlar om förhållanden som påverkar patientens 
livskvalitet i livets slutskede. Detta innefattar nära samvaro med familj och vänner, trygg 
kontinuitet till vårdpersonal och få stöd hos medpatienter. 
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Nära samvaro med familj och vänner 

De flesta patienter upplever att det är värdefullt att ha en nära samvaro med familj och 
vänner. Att spendera tid med anhöriga har stor betydelse för livskvalitet (Haug et al., 
2015). Det innefattar även betydelsen av ett fortsatt sexuellt samliv med sin partner. För de 
som upplever sexualitet som viktigt i livets slutskede är det främst som ett sätt att ansluta 
och knyta an till sin partner. Viktiga inslag för att upprätthålla gemenskap till sin partner 
och livskvalitet är tid och kommunikation (Lemieux et al., 2004). Patienter upplever att en 
öppen kommunikation mellan anhöriga lindrar stress, ångest, oro och främjar livskvalitet 
(Doumit et al., 2007). 

Livskvalitet kan påverkas negativt av att patienter upplever att vänner tar avstånd i tron att 
de inte orkar umgås på grund av nedsatt hälsa, men många föredrar närhet. När sjukdomen 
avancerar finns även en vilja att tala om sin död med anhöriga, men många upplever att 
anhöriga tar avstånd från det samtalsämnet. Till följd av en dålig kommunikation kan 
patienten uppleva anhöriga som undvikande och att de således bär på bördan av sjukdom 
och döendet själv, vilket tär på deras livskvalitet (Olsson et al., 2010). Många patienter 
känner en psykisk belastning av hur deras familj och närstående skall påverkas av sin död. 
Tankar om hur familjen ska klara sig utan dem och förlusten av en relation och framtid 
ihop är något som minskar livskvaliteten (Cohen & Leis, 2002).   

Trygg kontinuitet till vårdpersonal 

För att ge patienten möjlighet att bygga upp en relation till personalen är kontinuitet 
viktigt. En viktig aspekt av vården som påverkar livskvalitet är känsla av trygghet som 
patienten kan uppleva av kontinuitet och tillgänglighet av vård (Cohen & Leis, 2002). 
Kontinuitet av vårdpersonal är även viktigt för att spara tid och genom att personal är 
pålästa i patientens situation och bakgrund visar det även tecken på kompetens (Hanratty et 
al., 2013). När patienten har uppfattningen att vårdpersonalen är kompetent och bryr sig 
om dem, så skapar det trygghet i relationen. En etablerad relation med vårdpersonal är 
betydande för livskvaliteten (Cohen & Leis, 2002). Sjuksköterskans vänskapliga och 
positiva attityd hjälper patienter på gott humör och ses som värdefullt för att skapa en 
relation. Att få träffa samma sjuksköterska skapar en djupare relation (Haug et al., 2015). 
Brist på kontinuitet upplevs av en del patienter som negativt eftersom de inte kan bygga 
upp någon relation till personalen. En patient beskriver att han hellre vill klara sig själv än 
att få en ny vårdpersonal att anpassa sig till (Cohen & Leis, 2002).  

Kimberlin et al. (2004) belyser att patienter upplever att de vårdare som är bäst på att 
kommunicera är de som tar sig tid till patienterna och det främjar den vårdande relationen. 
Många patienter upplever att de inte får tillräckligt med information (Kimberlin et al., 
2004). Enligt Ryan (2005) uppskattar patienter vårdarens uppriktighet gällande 
svårighetsgrad av patientens tillstånd. En patient anger att hon beundrar vårdare som 
berättar vad som kan förväntas av denna prövning som hon skulle genomgå. Olsson et al. 
(2010) beskriver att det är viktigt för patienter att vara förberedda vid samtal om döden. Att 
vara tvungen att prata om döden vid fel tillfälle kan leda till minskat hopp, tro och tillit, 
vilket försämrar livskvaliteten. Helst ska kommunikationen vara på patientens initiativ med 
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empatiska samt bekanta personer och där spelar kontinuitet av vårdpersonal en betydande 
roll (Olsson et al., 2010). 

Få stöd hos medpatienter 

Patienter interagerar med varandra för att få ömsesidigt stöd, känna sig mindre isolerade 
och hantera sin oro bättre. Vård på flerbäddsrum ger exponering för andra patienter som 
befinner sig i liknande situation. En del patienter upplever sig därför mindre ensamma i sin 
sjukdom, vilket hjälper dem att sätta sina liv i ett annat perspektiv. Resultaten tyder på att 
patienter har nytta av att tillbringa tid tillsammans, eftersom de kan ge stöd som närstående 
inte kan. Att vårdas i flerbäddsrum föredras av de flesta patienter. Endast när tillståndet är 
kritiskt föredras enkelrum för att skapa integritet, utrymme för familjen och för att hindra 
andra patienter att bevittna när de är som är mest sjuka (Rowlands & Noble, 2008). 

Kunna hantera tankar och känslor om liv och död 

Kunna hantera tankar och känslor om liv och död handlar om patientens strävan att leva ett 
liv med livskvalitet när livet närmar sig sitt slut. Det är en period som väcker blandade 
känslor och förtröstan om döendet och tro på högre makter. Detta innefattar vara hoppfull 
och finna mening, religiös övertygelse och rädsla för döendet. 

Vara hoppfull och finna mening 

Enligt Blinderman och Cherny (2005) uppstår i livets slutskede många tankar och känslor 
som kan påverka patientens förutsättningar att bevara hopp och mening. Detta är starkt 
förknippat med livskvalitet och infinner sig hos patienter bland annat när de förverkligar 
mål och visioner som de har i livets slutskede. Många upplever en förstärkt känsla av hopp 
när sjukdomsförloppet tycks sakta ned eller avstannar. Trots obotlig cancer kan hopp om 
att bli frisk upplevas men framförallt hopp om att mer tid i livet (Blinderman & Cherny, 
2005). Olsson et al. (2011) beskriver att hoppet är kvaliteten som patienter har och som 
följer med genom livet. Tankar, känslor och att vara hoppfull och finna mening skapar 
positiva tankar som ger styrka och motivation för att kämpa för livet.  Mer tid i livet kan 
främja hopp och på så vis även motivera att påverka sitt tillstånd, kämpa mot sin sjukdom 
och stärka livskvaliteten. Patienter beskriver hur de genom att fokusera på positiva 
händelser och möjligheter kan skapa sig hopp. Eftersom hopp är starkt förknippat med liv 
kan brist på hopp leda till en minskad livskvalitet. Vid negativa besked, bristande energi 
eller när patienter inser att livet håller på att ta slut kan det upplevas som en hopplös 
situation och svårigheter att leva med sina symptom. Brist på hopp och mening i livet 
orsakar en minskad lust att bry sig om sig själva, sin omgivning och att hålla sig vid liv. 
Hoppet kan även förtvina när patienten upplever oförmåga att påverka sin situation, trots 
en vilja att vara hoppfulla. Genom att uppleva minskat hopp och mening i livet upplevs det 
som en känsla av att ha gett upp och då förväntas en närmare död (Olsson et al., (2011). 
Ryan (2005) beskriver även när patienter upplever minskad autonomi kan döden kännas 
nära och patienter tappar hopp om att bli friska. Däremot kan hoppet omvandlas till en tro 
och önskan om en fridfull och smärtfri död, vilket minskar oro och ger en bättre 
livskvalitet. 
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Religiös övertygelse 

Tankar och känslor om liv och död sammankopplas med religiös tro. Många får genom 
sina religiösa övertygelser styrka att hantera sjukdom. Hur patienter hanterar sjukdom och 
öden påverkar livskvaliteten. Andliga och religiösa övertygelser hjälper patienter att 
hantera sjukdomsförloppet. En del patienter menar att livshändelser är förbestämda och att 
de genom sina övertygelser accepterar sitt öde (Blinderman & Cherny, 2005; Nedjat-
Haiem et al., 2012). När patienter för första gången får besked om sin diagnos är den 
generella reaktionen negativ. Reaktionerna innefattar rädsla att dö, misstro om varför, 
rädsla och osäkerhet kring vad sjukdomen ska komma att leda till. Religiös och andlig tro 
hjälper många att hantera sin sjukdom och bidrar därmed till ökad livskvalitet (Nedjat-
Haiem et al., 2012). 

En del patienter uttrycker att de förlitar sig helt på Gud och att det är upp till Gud att 
bestämma deras öde. Oavsett religiös tillhörighet rapporterar patienter liknande upplevelser 
i relationen med sin Gud. Relationerna upplevs skapa optimism, hopp och därmed 
livskvalitet (Doumit et al., 2007). Nedjat-Haiem et al. (2012) belyser att tro och andlighet 
motiverar patienter att skapa hopp och finna styrka i hantering av sin sjukdom. På så vis 
kan fokus riktas från döden och mot möjligheten till överlevnad. En patient säger att det är 
bättre att leva ut den sista tiden än att älta och gråta. I tron att Gud har skapat sjukdomen 
kan även hopp och tro om att Gud ska ingripa för att bota dem finnas hos många (Nedjat-
Haiem et al., 2012). När smärtan och sjukdomen förvärras vänder sig många till Gud. 
Samtidigt som de vänder sig till Gud för stöd upplevs ilska och tvivel mot sin Gud 
eftersom smärtan kan upplevas som outhärdlig och en påminnelse om att döden är nära 
(Coyle, 2004). 

Rädsla för döendet 

Blinderman och Cherny (2005)  beskriver att tankar och känslor om liv och död kan för en 
del patienter ge uttryck i rädsla och ångest inför döden, medan andra menar att de hittat 
strategier att hantera den nya okända situationen. menar att omkring hälften av deras 
studiedeltagare tänker mer på döden efter att de blivit diagnosticerade med cancer 
(Blinderman & Cherny, 2005). Rädsla för att sjukdomen skall förvärras tas upp av många 
patienter. Många upplever oro över hur det ska bli att möta symtom, speciellt smärta under 
döendeprocessen och inte oro inför själva döden i sig (Coyle, 2004; Doumit et al., 2007; 
Blinderman & Cherny, 2005). En del patienter uttrycker en önskan att påskynda döden för 
att slippa utstå den fysiska smärtan av de symtom som kan uppstå. De vill hellre dö än att 
leva med lidande av smärta. Det värsta med sjukdomen är för många patienter de fysiska 
symtomen och smärtan som tillkommer (Doumit et al., 2007). 
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Resultatsammanfattning 

Identifierade faktorer som påverkar patienters livskvalitet är viljan att fortsätta leva som 
vanligt. Det innefattar att hålla fast vid vardagslivet, känna sig behövd och viljan att 
behålla kontrollen. Det har framkommit att livskvaliteten belastas när förmågan att klara 
sig själv avtar. Allt eftersom sjukdomen fortskrider förvärras symtomen och förmågan att 
klara av hushållssysslor och vara till nytta för andra avtar. Mer ansvar hamnar succesivt på 
anhöriga, autonomin avtar och livskvaliteten belastas ytterligare när patienter upplever sig 
vara en börda för andra. Känslomässiga förhållanden till andra är faktorer som påverkar 
livskvaliteten. Det innefattar nära samvaro med familj och vänner, att ha en trygg 
kontinuitet till vårdpersonalen och stöd hos medpatienter. Att interagera med andra 
patienter som befinner sig i liknande situation upplevs som stödjande för att de förstår 
varandra på en annan nivå än närstående. En faktor som påverkar livskvaliteten är 
patientens möjlighet till att kunna hantera tankar och känslor om liv och död. Genom att 
vara hoppfull och finna mening kan det vara till hjälp för patienten att kämpa mot sin 
sjukdom och det är även väsentligt för patientens upplevelse av livskvalitet. Det är för 
patienternas livskvalitet betydande att kunna hantera sin sjukdom och acceptera döden. 
Många menar att deras religiösa tro har stor betydelse i deras sätt att hantera sjukdomen 
och döden, då de finner styrka och hopp igenom sin religion. När patienterna närmar sig 
döden belastas deras livskvalitet generellt mer av rädsla för smärtsamma symtom under 
döendet än rädsla för själva döden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
En kvalitativ litteraturbaserad studie som beskrivs av Friberg (2012) användes för att 
besvara syftet; att belysa faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med cancer i 
livets slutskede. Det anses relevant att använda kvalitativ forskning som enligt Danielson 
(2012) lämpar sig för att beskriva upplevda erfarenheter av ett valt fenomen. Kvalitativa 
studier grundar sig i verkliga händelser och upplevda erfarenheter och dess data samlas in 
genom intervjuer, observationer eller berättelser. Därför lämpar sig kvalitativ metod för att 
belysa innebörd, mening, betydelser och handlingar, för att förstå sammanhanget från 
individens perspektiv (Henricson & Billhult 2012; Malterud, 2014). Eftersom avsikten var 
att utifrån patientens perspektiv identifiera faktorer som påverkar livskvaliteten i livets 
slutskede är det relevant att använda kvalitativa artiklar för att besvara syftet. På grund av 
en begränsad tidsram har det inte funnits utrymme att genomföra egna intervjuer. 

Till en början var det problematiskt att finna sökord för artiklar till resultatet. Därför togs 
kontakt med en bibliotekarie som hjälpte till med sökord och även att anpassa sökningarna 
efter de olika databaserna. Enligt Friberg (2012) är vanligtvis databaser indelade efter 
ämnesområde och därför användes databaserna Chinal och Medline som har omvårdnad 
som sitt ämnesområde. Till en början söktes artiklar från år 2005 och framåt, vilket inte 
gav tillräckligt med träffar, därefter söktes artiklar publicerade från år 2000 fram till år 
2016. Valet av att söka äldre artiklar ska inte ha påverkat resultatet eftersom utvecklingen 
av förståelse för mänskligt beteende enligt Lindahl och Juhl (2014)  med tiden inte 
genomgår några mätbara förändringar. På så vis anses att undersökningar som beskriver 
mänskligt beteende fortfarande är aktuella efter 20 år. 

Medvetenhet om trovärdighet i en studie är en viktig del i hela forskningsprocessen. Detta 
är en studie på kandidatnivå vilket kan medför en begränsad omfattning av studien som 
kan påverka resultatets trovärdighet och överförbarhet. Priebe och Lindström (2012) menar 
att en mer omfattande studie ger ett mer trovärdigt och överförbart resultat. Med hänsyn till 
studiens omfattning och tidsram föll det sig naturligt att grunda studien i tidigare kvalitativ 
forskning vilket således kan medföra en begränsning för studiens trovärdighet och 
överförbarhet. Studiens trovärdighet stärks genom att påvisa tillförlitlighet. Enligt 
Lundman och Graneheim, (2012) är val av metod, urval och analys faktorer som påvisar 
tillförlitligheten i studien. För att stärka studiens tillförlitlighet har artiklar valts utifrån sitt 
innehåll och relevans till syftet. Genom att stärka tillförlitligheten har valda studier 
genomförts av forskare inom omvårdnad och godkänts av andra forskare inom samma 
ämnesområde. Tillförlitligheten vid datainsamlingen har stärkts genom att tillämpa 
relevanta databaser, använt sökord med relevans till syftet samt inklusionkriterier och 
exklusionskriterier. Efter att rubriker, abstract och att artiklar i sin helhet lästs igenom 
utifrån en kvalitetsgranskning som beskrivs av Friberg (2012) har tillförlitlighet kunnat 
påvisas i det datamaterial som använts. Datamaterialet har av författarna analyserats och 
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lästs flera gånger, sedan har kategorierna skapats genom diskussion vilket stärker 
tillförlitligheten i analysen.  

Priebe och Landström (2012) beskriver att ett av forskningens mål är att den kunskap som 
produceras ska vara giltig även utanför det begränsade urval som ingår i studien. Det kan 
redovisas genom studiens överförbarhet. Överförbarhet menas att resultatet har giltighet i 
andra grupper och situationer. Överförbarhet har sina begränsningar men är en 
förutsättning för att kunskap ska kunna delas med andra (Malterud, 2014; Priebe & 
Landström, 2012). I vilken utsträckning studiens resultat är överförbart eller användbart för 
andra grupper eller i vilka situationer den kan användas kan endast läsaren bedöma.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienter har en vilja att fortsätta leva sitt liv som vanligt genom att 
hålla fast vid sina fritidsintressen och vardagliga rutiner. Livskvaliteten påverkas negativt 
när det sker förändringar i det invanda dagliga livet och rädsla att inte kunna bo kvar 
hemma uppstår, vilket stärks av van Rensburg, Marre och van Belkum (2012). 
Begränsningar i det vardagliga livet och rädslan att inte kunna leva sitt liv som vanligt är 
för livskvaliteten negativa faktorer som framkom i resultaten och faktorer som enligt 
Eriksson (1994) representerar ett livslidande. van Rensburg et al. (2012) betonar vikten av 
att trots cancersjukdom fortsätta arbeta och tjäna pengar för att hålla sig upptagen från att 
ödsla tid att tänka på sjukdomen. Detta kan även göras genom att hålla sig sysselsatta med 
arbete eller fritidsintressen. Genom att patienten håller sig aktivt sysselsatt kan livslidandet 
lindras (Eriksson, 1994). van Rensburg et al. (2012) menar vidare att patienter upplever att 
de gör nytta och tar hand om sig själva vilket har positiv påverkan på livskvaliteten. Enligt 
Eriksson (1989) är det betydelsefullt för patienten att känna sig tillräcklig för sig själv och 
andra för att uppleva hälsa och på så vis kan även patienten växa. Upplevelsen av att vara 
till nytta och att ha fritidsintressen påverkar livskvaliteten positivt vilket även konstateras i 
vårt resultat som påvisar viljan att fortsätta leva som vanligt och att känna sig behövd. 
Vardaglig aktivitet framkommer också som en faktor som påverkar patienternas 
livskvalitet positivt och trots dödlig sjukdom ska patientens behov att vara fysisk aktiv 
tillgodoses, vilket enligt WHO (1990) är ett av målen med palliativ vård. Genom att främja 
ett fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande kan en god hälsa upplevas (WHO, 1946). 
Detta är i enlighet med Eriksson (1989) som menar på att hälsa kan upplevas när individen 
upplever frihet att forma sitt eget liv, sig själv och sin hälsa. 

Relationen till människor i patientens omgivning är betydande för upplevelsen av 
livskvalitet. Människor i omgivningen kan vara familj, vänner, vårdpersonal eller 
medpatienter. Det framkommer i resultaten att patienter upplever närstående som 
avståndstagande efter att de insjuknat. Försämrad kommunikation och försämrad relation 
till anhöriga kan leda till att patienten upplever att denne bär bördan av sjukdom och 
döendet själv, vilket tär på livskvaliteten. Till följd av försämrad kommunikation och 
relation till närstående kan livslidande upplevas enligt Eriksson (1994). Sjuksköterskor har 
enligt Rustoen et al. (1999) ansvar att främja delaktighet genom att inkludera patient och 
närstående i vården, vilket stärkt av patientlagen (SFS 2014:821). Rustoen et al. (1999) 
menar vidare att delaktighet har betydelse för patientens upplevelse av livskvalitet. 
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Eriksson (1989) betonar vikten av att patienten upplever medvetenhet, makt och känsla av 
betydelse samt förmåga till autonomi för att uppleva hälsa. Det framgår i resultatet att 
autonomi och patientens möjlighet att kontrollera sitt liv har stor betydelse för 
livskvaliteten, vilket även belyses av Errasti-Ibarrondo et al. (2015).   

Det framkommer i resultatet att det är betydelsefullt för patientens livskvalitet att ha 
kontinuitet och en nära relation till vårdpersonalen. En förutsättning för att bygga en 
relation mellan patient och vårdpersonal är enligt Travelbee (2010) att patienten 
kontinuerligt ska vårdas av samma personal. Det stärks även i att kontinuitet av 
vårdpersonal är ett av kraven som hälso- och vården ska uppfylla (SFS 2015:311). Brist på 
kontinuitet kan leda till vårdlidande (Eriksson, 1994). Andra viktiga element för en 
vårdrelation är ömsesidig tillit och respekt. Vårdpersonalen behöver vara ärlig, 
anpassningsbar, pålitlig och kärleksfull för att en vårdande relation ska utvecklas (Errasti-
Ibarrondo et al., 2015). Berglund, Westin, Svanström och Johansson (2012) påvisar att 
vårdpersonal som inte ägnar tid för dialog och frågor skapar lidande och hindrar patienten 
från att ta ansvar för sin hälsa. När kommunikationen brister kan patienten uppleva 
maktlöshet och lidande. Resultaten visar på att vårdare som är bäst på att kommunicera är 
de som tar sig tid till patienterna vilket främjar den vårdande relationen. Patientens lidande 
kan lindras när sjuksköterskan låter patienten tala om sina existentiella tankar och känslor. 
En förutsättning för existentiella samtal är att vårdaren finns tillgängligt och förmedlar en 
vilja att lyssna på patienten samt att båda parter känner en form av gemenskap med 
varandra (Källerwald, 2007). I en studie av Islam et al. (2014) rapporterar 
sjukvårdspersonal olika strategier för att underlätta för patienten och öka dess livskvalitet. 
En sjuksköterska berättar att hon från början klargör med patienten att det är patienten som 
styr vad det ska talas om. Hon förklarar att hon är öppen att tala om vad som helst och att 
hon aldrig kommer initiera till samtal som berör döden. Det är en strategi som utifrån vårt 
resultat kan bidra till hopp, tro och tillit hos patienten (Islam et al., 2014). I existentiella 
samtal kan döden komma på tal och för en professionell vårdare är det viktigt att inte 
tvinga fram det utan ska helst vara på patientens initiativ. Resultatet visar att det finns en 
rädsla för döendet och att patienter vill vara väl förberedda inför samtal om döden. Om 
patienter känner sig tvingade att prata om döden vid fel tillfälle kan det leda till minskat 
hopp, tro och tillit. Hopp och tillit är enligt Eriksson (1989) grundläggande faktorer för en 
god hälsa. Vid brist på hopp och tillit kan patienten uppleva ett vårdlidande (Eriksson, 
1994). 

I resultatet belyses betydelsen av att bevara hopp och mening i livets slutskede, vilket 
starkt förknippas med livskvalitet. Hoppet är kvaliteten som patienter har och som följer 
med genom livet. Det infinner sig hos patienter när de tänker positivt, förverkligar mål och 
får mer tid i livet. Upplevelsen av hopp skapar positiva tankar som ger styrka och 
motivation för att kämpa för livet, vilket stödjs av Errasti-Ibarrondo et al. (2015) som 
vidare menar att hopp och positiva tankar kan motivera patienten att leva längre, öka dess 
inre styrka, hjälpa dem att hitta frid och lindra lidande. Wiklund (2003) belyser även att 
hopp kan väckas genom att lindra lidande. Resultatet påvisar att brist på hopp kan leda till 
en minskad livskvalitet och orsakar i sin tur en minskad livslust. Vid negativa besked, 
bristande energi och minskad autonomi kan hopp och mening förtvina. Enligt Travelbee 
(2010) är sjuksköterskans uppgift att hjälpa den cancersjuke att finna mening och menar att 
relationen i sig inte är tillräcklig för att skapa mening, men att den ger möjlighet och 



 

 

19 

vägledning till mening. Enligt Eriksson (1990) skapar engagemang från vårdpersonal i sin 
tur hopp hos patienten. Errasti-Ibarrondo et al. (2015) belyser således att en relation till 
vårdare kan ha en stor mening för patienter som befinner sig i livets slutskede. Relationen 
kan därför vara stödjande och ge patienten mer energi till att skapa mening och leva med 
sin obotliga sjukdom. Vidare menar Eriksson (2014) att hopp kan utgöras av att 
sjuksköterskan förmedlar stöd. 

I resultatet framkommer att patienter som lever ensamma i sina hem har en vilja att bo kvar 
och avsluta sina liv i sina hem.  De ser inte möjligheten att flytta till vårdenhet som ett 
positivt alternativ. En studie av Volker och Hung-Lan (2011) talar emot resultatet då 
deltagarna uttrycker att det oviktigt om de ska avsluta livet hemma eller på någon form av 
vårdenhet. För dessa patienter är det viktigast att få dö på en behaglig plats som 
tillhandahåller god omsorg och avlastar anhöriga från omvårdnadsansvaret. Att dessa 
studier talar emot varandra skulle kunna bero på att platsen patienten önskar att vårdas och 
dö på avgörs av hur mycket börda och ansvar som ligger på anhöriga. En anledning kan 
vara att de som redan bor och lever ensamma inte upplever sig som en börda för närstående 
och för de som bor tillsammans med någon är önskan att avsluta livet på en plats som 
tillhandahåller god service för att avlasta närstående. Volker och Hung-Lan (2011) menar 
vidare att flesta patienter uttrycker en oro över att vara en börda för deras anhöriga. Enligt 
Tzuh Tang et al. (2014) rapporterar patienter som uppfattar sig som en större börda för 
andra sämre livskvalitet. 

Resultatet visar på att många genom religiös tro upplever sig hjälpta i att hantera sin 
sjukdom. Det framkom att patienter oavsett religiös tillhörighet rapporterar liknande 
upplevelser i sin relation med Gud som att relationen bidrar till optimism, hopp och bättre 
livskvalitet. Resultatet i studien stöds av van Rensburg et al. (2012) som menar att många 
hämtar styrka genom att tro på Gud. De menar vidare på att en relation till Gud ger glädje, 
styrka och tröst vilket även har framkommit i denna studies resultat. Enligt Volker och 
Hung-Lan (2011) menar patienter att det är en högre makt som styr förekomsten av cancer, 
prognos, och tidpunkten för döden. Detta överensstämmer med resultatet i denna studie där 
många patienter menade att deras öde ligger i Guds händer.   

I underkategorin rädsla för döendet redovisas att patienter visar sig vara mer rädda och 
ångerfulla inför döendet än inför själva döden. Några patienter uttrycker till och med en 
önskan om att påskynda döden för att slippa smärta och andra symtom som kan uppstå 
under döendet. Döden ska enligt WHO (1990) inte påskyndas utan istället ses som en 
naturlig del av livet. Upplevelser av symtom så som smärta, trötthet, depression, 
viktminskning och rädsla har er en negativ påverkan på livskvaliteteten (van Rensburg et 
al., 2012). Trots att symtomen förvärras och att patienterna är ångerfulla inför döendet 
visar en studie av Tzuh Tang et al. (2014) inte att livskvaliteten försämras under döendet. 

Konklusion 
Denna studie har bidragit med kunskaper om faktorer som påverkar livskvaliteten i livets 
slutskede hos patienter med cancer. Resultaten påvisar att förändringar i vardagen påverkar 
livskvaliteten. Patienter vill hålla fast vid vardagslivet, känna sig behövda och behålla 
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kontrollen. I resultaten framkommer även att känslomässiga förhållanden till människor i 
patientens omgivning berör patientens livskvalitet. Resultaten tydliggör också att 
patientens sätt att hantera sina tankar och känslor om liv och död påverkar livskvaliteten. 
Resultatet från denna studie kan bidra till att skapa en ökad förståelse hos sjuksköterskor 
för hur identifierade faktorer är betydande för patientens livskvalitet. Av resultaten 
framkommer att patienten upplever anhöriga som avståndstagande efter insjuknandet och 
därför är det viktigt att vårdpersonal har förståelse för att det kan hända, samt att 
vårdpersonal uppmuntrar och stödjer patienten i att hålla fast vid sociala kontakter. Det är 
angeläget för sjuksköterskan att ha en djupare förståelse för vilka tankar och känslor som 
kan uppstå när patienter befinner sig i denna situation i livet för att kunna möta dem på ett 
professionellt sätt. Resultaten belyser faktorer som kan ge vårdpersonal ökad förståelse och 
medvetenhet för patientens situation och faktorer som påverkar dennes livssituation. Det 
skapar möjlighet för sjuksköterskan att kunna ge patienten god omvårdnad. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Studiens resultat belyser faktorer som kan påverka patienters livskvalitet, vilket kan 
användas för att öka förståelsen för patienter som lever med cancer i livets slutskede. 
Resultaten påvisar att sjuksköterskan bör ta hänsyn till patientens autonomi och dennes 
behov av att vara fysisk aktiv. Sjuksköterskan behöver finnas till när patienten initierar 
samtal som berör döden. En del av sjuksköterskans värdegrund syftar till att lyssna och 
vara vägledande i samtal när patienten vill samtala. Det förutsätter en öppen relation som 
kan åstadkommas genom respekt för patientens sårbarhet och integritet, vilket är en del av 
det förhållningssätt som ska utövas för att skapa möjlighet för god omvårdnad. Eftersom 
livskvalitet kan påverkas negativt i samband med omställningen som sjukdomen medför är 
det viktigt att vårdpersonal som vårdar patienter med cancer är medvetna om faktorer som 
kan vara betydande för livskvaliteten och därigenom få en djupare förståelse för patientens 
situation. För att kunna ge god vård och möta dessa patienter är det väsentligt att ta hänsyn 
till patienten och dennes upplevelser. 

De faktorer som påverkar patienters livskvalitet bör utforskas vidare med fokus på 
patienter med cancer som vårdas palliativt i livets slutskede. Det kan även vara aktuellt att 
utforska ämnet utifrån ett anhörigperspektiv. Det skulle kunna bidra till att sjuksköterskor 
blir bättre på att involvera anhöriga i vården. Vidare kan studier som konkretiserar hur 
sjuksköterskan kan främja livskvalitet hos dessa patienter möjliggöra evidensbaserad 
omvårdnad. 
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Bilaga 1.  

Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). 
 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och av 
gränsat? 

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
• Vilka argument förs fram? 
• Först det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antagan



 

 

Bilaga 2. 

Tabell 3. Översikt över valda och analyserade artiklar. 

Artikel Syfte Metod, Urval, Analys Resultat 

Titel: Existential issues 
do not necessarily 
result in existential 
suffering: lessons from 
cancer patients in 
Israel. 

Författare: 
Blinderman & Cherny. 

Tidskrift: Palliative 
Medicine. 

Årtal: 2005. 

Studera existentiell 
ångest hos personer 
med framskriden 
cancer. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats 
användes. 40 patienter med 
framskriden cancer 
intervjuades. Studiedeltagare 
var av kulturell mångfald 
(mellanöstern, judar, USA). 
Kvalitativ innehållsanalys 
användes. 

 

Följande teman 
framkom: 
självständighet/auton
omi, 
värdighet/kroppsuppf
attning, social 
isolering, 
skuld/tidigare 
besvikelser, andlig 
hälsa, mening, hopp, 
död/döende och 
coping-strategier. 
Förekommande 
känslor hos 
studiedeltagarna 
visade sig vara rädsla 
och skam på grund av 
minskad autonomi 
och ökat beroende av 
andra. Deltagarna var 
alla starkt troende 
men få kände ilska 
gentemot sin Gud, 
utan de flesta 
accepterade sitt öde. 

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

Författare: Cohen & 
Leis. 

Tidskrift: Journal of 
Palliative Care. 

Årtal: 2002. 

Att förstå bestämda 
faktorer av 
livskvalitet för 
patienter med cancer 
som vårdas i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod där 
semistrukturerade intervjuer 
rörande vad som var viktigt 
för deras livskvalitet 
utfördes. Systematisk 
innehållsanalys gjordes i vars 
sitt språk då intervjuer gjorde 
både på franska och 
engelska. Från tre olika 
städer i Kanada deltog 60 
patienter i studien. 

Fem breda domäner 
blev det som var 
viktiga bestämda 
faktorer som 
påverkade patienters 
livskvalitet: (1) 
patientens egna 
tillstånd; (2) kvalité 
på palliativ vård; (3) 
fysisk miljö; (4) 
relationer; och (5) 
synsätt. 

 
 



 

 

Artikel Syfte Metod, Urval, Analys Resultat 

Titel: The Hard Work of 
Living in the Face of 
Death. 

Författare: Coyle. 

Tidskrift: Journal of 
pain and symptoms 
management. 

Årtal: 2006. 

 

Att utifrån ett 
patientperspektiv 
undersöka arbetet 
med att leva med 
cancer samtidigt som 
döden när som helst 
kan inträffa. 

Fenomenologisk 
metod. Sju patienter 
med framskriden 
cancer intervjuades. 
Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
och transkriberades. 
Sedan kodades data och 
delades in i teman. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
utfördes.  

Tre underteman framkom 
de data som återspeglade 
det hårda arbete som 
dessa personer 
genomförde. Dessa var att 
orientera sig till 
sjukdomen och bibehålla 
kontroll, söka efter och 
skapa ett system för stöd 
och säkerhet, och kämpa 
för att finna mening och 
skapa ett arv. 

Titel: How older 
people with incurable 
cancer experience daily 
living: a qualitative 
study from Norway. 

Författare: Haug, 
Danbolt, Kvigne & 
Demarinis. 

Tidskrift: Palliative 
and Supportive Care. 

Årtal: 2014. 

Att beskriva 
patienters dagliga 
erfarenheter av att 
vårdas palliativt. 

Kvalitativ metod med 
en fenomenologisk 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes, 
21 patienter deltog. 
Patienterna var mellan 
70 och 88 år gamla. En 
kvalitativ 
innehållsanalys 
användes.  

Huvudtemat “koppling till 
livet” framkom och 
utgjordes av fyra 
underteman: att erkänna 
behovet av nära 
relationer; att upprätthålla 
verksamheten i normala 
dagliga liv; att ge 
utrymme för existentiell 
mening; att förstå och 
hantera nedgång och 
förlust. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Metod, Urval, Analys Resultat 

Titel: What is different 
about living alone with 
cancer in older age? A 
qualitative study of 
experiences and 
preferences for care. 

Författare: Hanratty, 
Addington-Hall, 
Arthur, Cooper, 
Grande, Payne, & 
Seymour. 

Tidskrift: BMC 
Family Practice. 

Årtal: 2013. 

Att undersöka 
skillnader och 
framtida 
önskemål/förväntnin
gar mellan två 
grupper 
cancerpatienter som 
lever förväntad 
avlida inom ett år. 

Kvalitativ metod med 
djupgående intervjuer 
av 32 patienter mellan 
79 och 90 år. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  

En kvalitativ 
innehållsanalys har 
gjorts vilket utformade 
5 teman. 

Många erfarenheter var 
liknande hos alla deltagare, 
men bredare hos de som 
bodde ensamma. Ur data 
presenteras fem teman 
(1)uppfattningen att den är 
en nackdel att leva ensam 
som patient, (2) vikten av 
att ha en relation till och 
kontinuitet hos hälso- och 
sjukvårdspersonalen 
(3)Utvärdering av vården, 
(4)Platsen för vård och 
framtida planer, (5) 
Osäkerhet om framtiden. 

Titel: Cancer patient 
and caregiver 
experiences: 
communication and 
pain management 
issues. 

Författare: Kimberlin, 
Brushwood, Allen, 
Radson & Wilson. 

Tidskrift: Journal of 
pain & symptom 
management. 

Årtal: 2004. 

Att undersöka 
kommunikationen 
mellan patient och 
vårdgivare relaterat 
till cancersmärta. 

En kvalitativ metod 
användes. Fokus 
grupper och personliga 
intervjuer genomfördes 
med patienter och 
anhöriga. Det deltog 22 
patienter och 16 
anhöriga.  

En kvalitativ 
innehållsanalys 
användes.  

Sju teman framkom för att 
föreslå förbättringar som 
behövs i 
kommunikationsprocessen. 
Dessa inkluderar: 
1)förbättra processen för 
informationsutbyte, 2) ökat 
aktivt deltagande av 
patient och vårdgivare i 
vårdprocessen, 3) förbättra 
relationsbyggande 
färdigheter, 4) övervinna 
tidshinder, 5) att ta itu med 
farhågor för användning av 
smärtlindrande mediciner, 
6) främja lämplig 
medverkan av familj och 
vårdgivare i 
kommunikationsprocessen, 
och 7) förbättra 
samordningen av vården 
bland vårdgivare. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Metod, Urval, Analys Resultat 

Titel: 
Experiences 
With Advanced 
Cancer Among 
Latinas in a 
Public Health 
Care System. 

Författare: 
Nedjat-Haiem, 
Lorenz, Ell, 
Hamilton & 
Palinkas. 

Tidskrift: 
Journal of pain 
and symptoms 
management. 

Årtal: 2012. 

Att undersöka 
latinamerikanska 
kvinnors erfarenheter 
med avancerade 
metastatiska cancer för 
att identifiera 
sociokulturella 
föreställningar som 
påverkat deras vård. 

En fenomenologisk ansats 
användes.  Det 
intervjuades 24 
latinamerikanska kvinnor 
med cancer och 
depression. Inspelningar 
på spanska skrevs ner och 
översattes till engelska. 
Kvalitativ innehållsanalys 
utfördes. 

Sju teman identifierades: 

1. De första reaktionerna på 
cancer. 2. Misstro om 
bristen på smärta. 3. 
Ekonomiska konsekvenser. 
4. Föreställningar om 
orsaken. 5. Hantera cancer. 
6. Föreställningar om bot. 7.  
Förvirring om 
cancersjukdomens 
svårighetsgrad. 

Titel: The 
glimmering 
embers: 
Experiences of 
hope among 
cancer patients in 
palliative 
homecare. 

Författare: 
Olsson, Östlund, 
Strang, Jeppson 
Grassman & 
Fredrichsen. - 

Tidsskrift: 
Palliative and 
supportive care. 

Årtal: 2011 

Undersöka hur patienter 
med cancer som vårdas 
i hemmet erfarit 
betydelsen och 
användandet av hopp 
under sex veckor av den 
sista tiden i livet. 

Kvalitativ metod; 
Grounded theory. Det 
deltog 11 vuxna patienter 
som vårdades palliativt i 
hemmet deltog. 
Sammanlagt genomfördes 
11 intervjuer och 7 
dagböcker skrevs. Analys 
genom konstant 
komparativ metod. 

Kärnkategorin “den 
skimrande glöden” 
genererades ur fyra 
processer (1)Skapandet av 
övertygande hopp, (2) 
Skapandet att simulerat 
hopp, (3)Insamling, 
bibehållande och ögonblick 
av hopp, (4) Gradvis 
utdöende hopp.    

 



 

 

Artikel Syfte Metod, Urval, Analys Resultat 

Titel: Maintaining 
hope when close to 
death: insight from 
from cancer patients 
in palliative home 
care. 

Författare: Olsson, 
Östlund, Grassman, 
Friedrichsen & 
Strang. 

Tidskrift: 
International Journal 
of palliative nursing. 

Årtal: 2010. 

Beskriva 
strategier för 
att bibehålla 
hopp hos 
patienter som 
får palliativ 
vård. 

Kvalitativ studie som utfördes 
på två enheter som bedrev 
avancerad palliativ sjukvård i 
hemmet. Det selekterades 11 
patienter av personalen på 
enheterna.  Patienterna fick 
skriva dagbok och intervjuades 
vid två tillfällen.  

Analys genom konstant 
komparativ metod. 

Två strategier för att 
bibehålla hoppet 
identifierades: förbereda sig 
inför döden och hålla sig 
vid liv. Under dessa 
strategier framkom fyra 
teman: hitta mening, 
samtala med andra om liv 
och död, engagera sin i 
människor i sin omgivning 
för att flytta fokus. 
Vårdpersonal och anhöriga 
kan påverka upplevelsen av 
hoppet både positivt och 
negativt. 

Titel: Approaching 
death: a 
phenomenological 
study of five older 
adults with advanced 
cancer. 

Författare: Ryan. 

Tidskrift: Oncology 
nursing forum. 

Årtal: 2005. 

Undersöka 
levda 
erfarenheter att 
i vuxen ålder 
drabbas av 
cancer och 
närmar sig 
döden.   

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats 
användes där fem patienter 
äldre än 65 år med avancerad 
cancer intervjuades 
individuellt genom 
semistrukturerade intervjuer. 
En narrativ analys användes. 

Studien belyser erfarenheter 
av att närma sig döden på 
grund av terminal cancer. 
Det framkommer att 
genuint omvårdande, 
empati, ärlighet från 
pålitliga vårdare skapar 
meningsfulla upplevelser 
för patient och anhöriga. 

  



 

 

 

Artikel Syfte Metod, Urval, Analys Resultat 

Titel: How does 
the environment 
impact on the 
quality of life of 
advanced cancer 
patients? A 
qualitative \ study 
with implications 
for ward design. 

Författare: 
Rowland & 
Noble. 

Tidskrift: 
Palliative 
Medicine. 

 
Årtal: 2008. 

 

Studien syftade till 
att ur ett 
patientperspektiv 
undersöka 
vårdmiljöns 
inflytande på 
patienternas 
välbefinnande.  

 
 

 
 
Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Enskilda halvstrukturerade 
intervjuer med 12 patienter 
som baserades på en 
pilotstudie (av fyra patienter). 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. För 
att skapa en djup förståelse 
och en uppfattning av de 
viktigaste delarna lästes 
transkriptionerna upprepade 
gånger.  
Kvalitativ innehållsanalys. 

 

 
 
Fyra huvudteman framkom: 
(1) personalens beteende, (2) 
miljön i närheten, (3)enkel 
kontra multi-bäddsrum och 
(4)kontakt med miljön 
utanför. 

 

Titel: Sexuality in 
palliative care: 
patient 
perspectives. 

Författare: 
Lemieux, Kaiser, 
Pereira & 
Meadows. 

Tidskrift: 
Palliative 
Medicine. 

 
Årtal: 2004. 

 

 
 
Undersöka 
betydelsen av 
sexualitet hos 
patienter med cancer 
som vårdas 
palliativt. 

 

 
 
Kvalitativ metod användes där 
enskilda intervjuer utfördes. 
Tio patienter mellan 44-81 år 
gamla deltog. En kvalitativ 
innehållsanalys användes för 
att analysera data. 

 

 
 
Flera teman framkom: 
Emotionell koppling till 
andra var en integrerad del av 
sexualiteten, med företräde 
framför fysiska uttryck. 
Sexualitet fortsätter att vara 
viktigt i livets slutskede. 
Brist på sekretess, delade 
rum, personal intrång och 
enkelsängar ansågs hinder för 
att uttrycka sexualitet som 
inneliggande sjukhus och 
hospice. Endast tillfrågad 
hade diskuterat sexualitet 
med vårdpersonal, men alla 
ansåg att det borde ha tagits 
upp. 

 

 


