
 

 

 
 
 

Personers erfarenheter av 
livskvalitet vid palliativ onkologisk 
vård 

 
 
 

En litteraturstudie 
 
 
 
 

Författare: Sara Beardsall och Isabella Ten  

 
 

Handledare: Monne Wihlborg  

 
 
 

Kandidatuppsats  
 
 
 
Våren 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa  
Box 157, 221 00 LUND  



 

 

 

Personers erfarenheter av 
livskvalitet vid palliativ onkologisk 
vård 
 
 
 

En litteraturstudie 
 
 
 

Författare: Sara Beardsall och Isabella Ten 
 

Handledare: Monne Wihlborg 
 
 

Kandidatuppsats  
 

Våren 2018 
 
 

Abstrakt 
 

Bakgrund: Personer med cancer är den grupp människor som är i 
övervägande behov av palliativ vård. Personer med cancer i ett palliativt 
skede erfar mångdimensionellt lidande som påverkar deras livskvalitet. Syfte: 
Studien belyser personernas livskvalitetserfarenheter vid palliativ vård hos 
personer med obotlig cancer. Metod: Litteraturstudie med integrerad analys. 
Resultat: Tre huvudteman framkom: Omställningar i vardagen, Relationer och 
stöd samt Hopp och förtvivlan. Sju underteman framkom: Att leva med 
begränsningar och vårdberoende, Förhållningssätt till livet som obotligt 
cancersjuk, Familj & Vänner, Vårdrelationens betydelse, Acceptans i relation 
till hopp och hopplöshet, Känslor av oro och vanmakt samt Förändrad syn på 
sig själv. Resultatet har diskuterats i relation till Travelbees omvårdnadsteori. 
Slutsats: Personer med obotlig cancer erfor olika former av lidande och 
livskvalitet vid palliativ vård, med fokus på fysiska, existentiella samt 
realtionsinriktade förändringar. 
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Introduktion 

 

Problemområde 

 

Palliativ vård är ett växande behov i Sverige. Varje år beräknas omkring 80 procent (ca 72 

800 år 2016) av de personer som dör varje år vara i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 

2013; 2017). Personer med cancerdiagnoser är den kategori som är i övervägande behov av 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård omfattar att förbättra livskvaliteten för 

personer med livshotande sjukdom och deras närstående genom att minska lidande och ge 

stöd att hantera problem som kan uppstå i samband med sjukdomen (World Health 

Organization [WHO], 2017). Andelen personer över 65 år ökar stadigt då människor lever 

längre. En åldrande befolkning leder till att fler får cancer, vilket kommer att öka behovet av 

palliativ vård (WHO, 2011).  

 

Personer med obotlig cancer erfar att expertis inom palliativ omvårdnad kännetecknas av att 

sjuksköterskan har förmåga att knyta an till dem, möta deras behov samt förmedla trygghet. 

Möjligheter, genom god palliativ omvårdnad, till fortsatt kontroll över sin situation påverkar 

lidande och livskvalitet (Johnston & Smith, 2005). Sociala nätverk runt personer med obotlig 

cancer förändras på olika sätt, vilket påverkar deras upplevda livskvalitet (Melin-Johansson, 

Axelsson och Danielsson, 2006).   

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), § 2a, fastslår att all vård ska ges med 

respekt för människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Enligt International 

Council of Nurses’ (ICN) etiska kod ingår det i sjuksköterskans profession att lindra lidande 

och förmedla medkänsla, trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Majoriteten av personer med obotlig cancer erfar omfattande psykiskt lidande (Diaz-Frutos, 

Baca-García, Garcìa-Foncillas och Lòpez-Castroman, 2016). Mot bakgrund av nämnd 

forskning bedöms föreliggande litteraturstudie vara av vikt för att belysa vuxna personer med 

obotlig cancers erfarenheter av livskvalitet vid palliativ vård. 
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Bakgrund 

 

Travelbees teori och människosyn 

 

I föreliggande litteraturstudie utgör Joyce Travelbees omvårdnadsteori ett teoretiskt ramverk. 

Teorin fokuserar på omvårdnad som en mellanmänsklig dimension. Omvårdnad är en 

mellanmänsklig process genom vilken sjuksköterskor stödjer en individ, familj eller ett 

samhälle att förebygga och hantera upplevelsen av sjukdom och lidande samt, om det behövs, 

finna mening i dessa upplevelser. Teorins bärande begrepp är människan som individ, 

lidande, hopp och mellanmänskliga relationer (Travelbee, 1971). 

 

Travelbee ser människan som en helt unik och oersättlig individ. Varje människa är unik på 

sitt egna vis, beroende på de livserfarenheter som varje människa möter, uppfattningen om 

erfarenheterna och hur hon reagerar på erfarenheterna. Synsättet framhåller att människan är 

en tänkande varelse som är kapabel till rationellt, logiskt tänkande – men som även kan förete 

med ett irrationellt, ologiskt, svart-vitt tänkande. För Travelbee är begreppet ”patient” ett sätt 

att kategorisera individer. Istället hävdar hon att det egentligen inte finns några patienter. Vad 

som faktiskt finns är människor, som är i behov av vård och assistans, från andra människor. 

Som sjuksköterska kan konsekvensen bli att man bara ser sjukdom istället för en människa 

som är sjuk.  Om sjuksköterskor enbart betraktar sjukdomen kan det innebära att hon också 

förminskar individen (Travelbee, 1971). I föreliggande studie kommer person och individ 

användas synonymt, med den innebörd som Travelbee lägger i begreppen. 

 

Lidande är en vanlig livserfarenhet och en inneboende del av att vara människa och varierar i 

intensitet, duration och djup. Lidande är en obehaglig känsla som sträcker sig från enklare 

övergående mentala, fysiska och andliga obehag, till extrem vånda. En människas reaktioner 

på lidande är individuella, men vanliga reaktioner är tankar kring anledningen till sjukdomen 

samt dess orsak. Travelbee menar att det är personen som behöver vård, inte vårdgivaren, som 

bäst beskriver och uppfattar hur sjukdomen och lidandet upplevs (Travelbee, 1971).  

 

Hopp gör det möjligt för människan att hantera svåra och emotionellt stressande situationer, 

tragedier, förluster, misslyckanden, tristess, ensamhet och lidande. En hoppfull person har 

tillförsikt om att när hen uppnår målet för sitt hopp så blir livet på något sätt förändrat, t.ex.; 

bekvämare, meningsfullt och njutbart. En individ som saknar hopp strävar inte efter att lösa 
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problem, kan inte hantera svåra situationer i livet, eftersom hon eller han helt enkelt inte tror 

att någon förändring är möjlig. En hopplös individ som blir erbjuden alternativ och möjliga 

lösningar, kommer ändå inte att se en väg ut eller känna att det finns någonting att göra 

(Travelbee, 1971). 

 

 

Hälsa i termer av livskvalitet enligt Travelbee 

 

Travelbee förespråkar hälsa som en subjektiv dimension, vilken ingår i sjuksköterskans 

profession att främja. Travelbee ser på hälsa som individuell med olika innebörd för olika 

individer. Individen är expert på sin egen kropp och kan ofta ana symtom för ohälsa i ett 

tidigare skede än vårdprofessionerna kan se tecknen. Personen som är sjuk bör ses som en 

resurs i omvårdnaden, delaktig i vård och tidig prevention av ohälsa. Då alla individer förr 

eller senare upplever subjektiv och/eller objektiv ohälsa ligger det i sjuksköterskans 

profession att främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är viktigt att möta individen i ett samtal 

där ömsesidigt lärande uppnås (Travelbee, 1971). Enligt WHO (1997) är livskvalitet bestämt 

utifrån ett flertal områden; fysisk- och psykisk hälsa, nivå av självständighet, sociala 

relationer, miljö och av andlig eller/och existentiell övertygelse. Enligt HSL (SFS 1982:763) 

ska all hälso- och sjukvård bedrivas med respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. Brülde (2003) fastslår livskvalitet som ett brett begrepp som definieras 

utifrån synen på välbehag, önskningsuppfyllelse, objektivism och lycka (ibid.). 

Sammanfattningsvis menar Travelbee att den individ som får vård också äger svaren på vad 

det innebär att vara sjuk och uppleva lidande i den rådande situationen (Travelbee, 1971). 

Författarna utgår i föreliggande studie från hur personer med obotlig cancer själva erfar vad 

livskvalitet innebär, och diskuteras i förhållande till Travelbees begrepp om hopp, lidande och 

hälsa. 

 

 

Palliativ vård 

 

Benämningen palliativ härstammar från det latinska ordet pallium, som betyder mantel eller 

omslag. Symboliskt kan palliativ vård ses som en värmande mantel eller beskydd som 

dödssjuka personer erhåller i livets slut (Abu-Saad & Courtens, 2001). Palliativ vård 

definieras som ett förhållningssätt, med syfte att öka livskvalitet hos personer och deras 
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närstående i samband med livshotande sjukdom. Lindring av lidande förebyggs och åtgärdas 

genom tidig upptäckt, utvärdering och vård vid smärta och andra somatiska, psykiska och 

andliga problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom (WHO, 2017). Palliativ vård 

bedöms nödvändig för en rad sjukdomar. Majoriteten av vuxna som behöver palliativ vård har 

kroniska sjukdomar, så som kardiovaskulära sjukdomar (38,5 %), cancer (34 %), kroniska 

respiratoriska sjukdomar (10,3 %), AIDS (5,7 %) och diabetes (4,6 %) (WHO, 2014). I 

föreliggande studie ligger fokus på palliativ omvårdnad hos personer med cancer. De 

vanligaste cancerdiagnoserna som leder till döden är lung-, lever-, kolorektal-, mag- och 

bröstcancer (WHO, 2018). Smärta är ett av de vanligaste och allvarliga symtomen hos 

personer som behöver palliativ vård. Cirka 80 % av personer med cancer kommer att uppleva 

måttlig till svår smärta i livets slut. Symtomkontroll i ett tidigt skede är en etisk plikt i att 

lindra lidandet och respektera människors värdighet (WHO, 2017). 

 

Palliativ vård är även tillämpligt i ett tidigt skede under cancersjukdomen, i samband med 

andra behandlingar som är avsedda att förlänga livet, så som kemoterapi eller strålbehandling 

(WHO, 2014). Palliativ vård är traditionellt uppdelad i två faser, en tidig och en sen fas. Den 

tidiga fasen kan vara utdragen och omfattar att förlänga livet samt främja livskvalitet under 

behandlingen. Övergången till den avslutande fasen är flytande. Vård i livets slutskede 

innebär att livsförlängande behandling avslutas (Socialstyrelsen, 2013). Målet med vården är 

att individen ska leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande i livets slut 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård, u.å.). Enligt Travelbee (1971) är det övergripande målet 

med omvårdnad att främja individens förmåga att hantera lidande och sjukdomen genom att 

transcendera upplevelser av olika slag mot en upplevelse av meningsfullhet (ibid.). Palliativ 

vård är ett omfångsrikt begrepp. I föreliggande studie undersöktes erfarenheter av livskvalitet 

hos vuxna personer med obotlig cancer i ett palliativt skede, vilket innefattar såväl tidig som 

sen fas. 

 

 

Forskning om betydelsen av livskvalitet vid palliativ vård 

 

Studier visar att personer som vårdats palliativt har ett omfattande vårdbehov då de 

genomgick ett mångdimensionellt lidande, som påverkade livskvaliteten (Carter, MacLeod, 

Brander & McPhersons, 2004; Diaz-Frutos et al., 2016; Johnston & Smith, 2006; Melin-

Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2008).  
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I en intervjustudie med åtta obotligt cancersjuka deltagare belyste Melin-Johansson et al. 

(2008) betydelsen av livskvalitet. Personer med obotlig cancer uppgav att intensiv smärta och 

kroppslig funktionsförlust påverkade livskvaliteten. Tankar på döden och ovisshet kring när 

den skulle inträffa gav upphov till existentiellt lidande. En annan aspekt av lidande framkom i 

en intervjustudie utförd av Carter et al. (2004), med syfte att belysa de prioriteringar som tio 

obotligt cancersjuka personer framhöll som viktiga i kvarstoden av sina liv. Fatigue 

begränsade livskvaliteten och uppgavs orsaka emotionellt lidande. Melin-Johansson et al. 

(2006) utförde en studie med fem obotligt cancersjuka personer. Gruppintervjuer 

genomfördes och resultatet visade olika erfarenheter av begränsad livskvalitet i livets 

slutskede. Både psykiskt och fysiskt lidande uppgavs påverka livskvaliteten. I en studie av 

Diaz-Frutos et al. (2016) framkom att obotligt cancersjuka personer mådde psykiskt dåligt. 

Hopplöshet, depression och förändrad kroppsuppfattning påverkade livskvaliteten negativt. 

Travelbee (1971) framhåller lidande som ett brett fenomen, med kroppsliga, andliga och 

emotionella aspekter.  

 

Livskvalitet för cancersjuka personer i ett palliativt skede påverkas av individernas kontroll 

över sin livssituation (Carter et al., 2004; Johnston & Smith, 2006; Melin-Johansson et al., 

2006; Melin-Johansson et al., 2008). Individerna hade ett behov av att förbereda sig själva 

och sina familjer inför döden och tiden därefter, i ett försök att behålla kontroll (Melin-

Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2008). Forskning om livskvalitet hos personer 

med obotlig cancer har visat att personerna har ett behov av att upprätthålla sin integritet då 

de erfar en förlust av självständighet (Johnston & Smith, 2006; Melin-Johansson et al., 2008). 

 

Bristfällig kommunikation med vårdpersonal framkom som ett problem då det fick en negativ 

inverkan på livskvaliteten. Personer med obotlig cancer erfor behov av gensvar i 

mellanmänskliga möten (Carter et al., 2004; Johnston & Smith, 2006; Melin-Johansson et al., 

2006). Undvikande beteende från vårdpersonal erfors av de vårdade personerna som en 

bidragande orsak till upplevd övergivenhet och lidande, beaktat att ett bakomliggande behov 

av att bli sedd och bli bekräftad förekom (Johnston & Smith, 2006). Forskning om livskvalitet 

hos personer med obotlig cancer visar att relationerna till vänner och kollegor ofta tog en 

överraskande vändning, nära vänner erfors göra sig till eller slutade ta kontakt, då personens 

behov istället handlade om att få vara en del av det som varit tidigare (Carter et al., 2004). 

Travelbees synsätt innebär att människor reagerar olika på sjukdom och lidande. En del kan 
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inte förstå varför just de drabbats och har svårt för att acceptera det, vilket kan ta sig uttryck 

genom självförebråelser samt förebråelser mot andra (Travelbee, 1971).  

 

Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten hos personer med livshotande sjukdom 

(WHO, 2017). Forskning visar att personer i ett palliativt skede inte får sina behov 

tillgodosedda, vilket innebär att den palliativa vården kan bli bättre i sitt uppdrag vad gäller 

vård i livets slutskede (Carter et al., 2004; Diaz-Frutos et al., 2016; Johnston & Smith, 2006; 

Melin-Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2008).  

 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa erfarenheter av livskvalitet vid palliativ vård hos personer med obotlig 

cancer. 

 

 

 

Metod  

 

Föreliggande studie är en litteraturstudie, vilket innebär en objektiv, kritisk granskning och 

sammanfattning av befintliga forskningsresultat inom ett visst ämne (Polit & Tatano Beck, 

2018). I föreliggande studie har en begränsad litteraturstudie utförts då all forskning inte är 

inkluderad. Relevant litteratur identifierades genom sökningar i olika databaser och valdes 

utifrån relevans till föreliggande studies syfte. Kvalitetsgranskning genomfördes av valda 

studier med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier (Kristensson, 2014). Då det 

förekommer omfattande forskning kring sjuka individers erfarenheter av palliativ vård samt 

vård i livets slutskede, var det fördelaktigt och meningsfullt att utföra en litteraturstudie. För 

att analysera resultatet genomfördes integrerad analys (Forsberg & Wengström, 2015), vilket 

innebär att innebördsliga likheter och olikheter i relation till erfarenheter av livskvalitet har 

identifierats och tematiserats. 
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Urval  

 

De vetenskapliga studier som valts ut är skrivna på engelska, har en förankring till 

huvudområdet omvårdnad samt inkluderar studiedeltagare med cancer i palliativ vård. 

Termen palliative finns inte alltid ordagrann att finna i inkluderade studier. Terminal care, 

dying patients, end-of-life care, etc., tolkas av föreliggande studies författare som jämförbart 

med att studiedeltagarna befinner sig i ett palliativt skede av sin vård. Samtliga inkluderade 

studier skulle i viss mån kunna överföras på svensk palliativ cancervård. Enbart studier som 

genomförts i en västerländsk kontext, där vårdsystem och samhällsstruktur liknar den 

svenska, har inkluderats. Samtliga inkluderade studier är godkända av etiska kommittéer.  

 

Studierna exkluderades om de brast i etiskt förhållningssätt, var äldre än 10 år, innefattade 

studiedeltagare under 18 år eller var skrivna på andra språk än engelska. Studier som 

uppvisade ett tydligt diagnosspecifikt resultat exkluderades delvis eller i sin helhet då de inte 

svarar mot föreliggande studies syfte. I urvalet förekom en studie som undersökte både 

personer med obotlig cancers samt deras närståendes erfarenheter, i föreliggande studie 

exkluderades de delar av resultatet som härleddes till närståendes erfarenheter. 

 

 

Datainsamling 

 

För att identifiera relevanta vetenskapliga artiklar till litteraturstudien utfördes sökningar i 

databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health) omfattar huvudsakligen hälso- och vårdvetenskaper (Backman, 2016), Medline 

innehåller artiklar inom bland annat medicin, omvårdnad, odontologi samt hälso- och 

sjukvårdsadministration (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016) och PsycINFO 

innehåller artiklar inom psykologi och beteendevetenskap. Sökorden har formulerats i relation 

till litteraturstudiens syfte. För att precisera sökningarna användes indexord. Indexord är ett 

sätt att katalogisera artiklar beroende på innehåll (Kristensson, 2014). Vid användning av 

indexord genomfördes sökningen med CINAHL-headings i CINAHL, MeSH-termer i 

Medline samt Thesaurus i PsychINFO. 

 

Indexord som användes i samtliga databaser var neoplasms och palliative care. Vidare 

användes söktermerna terminally ill, terminal care, quality of life, QOL, experience, 
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perspective, perception, well-being, meaning, feeling, existential, qualitative, interview, 

longitudinal, field study och focus group i fritext. Söktermerna sattes ihop i olika 

kombinationer med hjälp av booleska operatorer, så som AND, OR och NOT (Forsberg & 

Wengström, 2016). Booleska operatorn NOT användes för att sortera bort litteratur där 

minderåriga studiedeltagare förekom. Sökorden som användes tillsammans med med NOT 

var child, pediatric, paediatric och adolescent. Inledande sökning gav 219 träffar i CINAHL, 

150 träffar i Medline och 245 träffar i PsycINFO. 

  

Samtliga studietitlar (n=614), inklusive dubbletter, som sökningarna gav upphov till 

genomgicks för att sålla ut de studier som exempelvis hade andra perspektiv, exempelvis 

vårdgivar- eller närståendeperspektiv. Därefter lästes abstracts i de studier som gick vidare 

(n=174) för att bedöma om de var relevanta, och sedan lästes 26 studier i fulltext, där 

dubbletter borträknats. Studier som uppfyllde inklusionskriterier och klarade 

kvalitetsgranskning valdes ut och ingår i föreliggande litteraturstudie (n=8).  

 

 

Sökschema 

 

Tabell 1: Databas Cinahl 

 

Databas:  

Cinahl 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade i 

fulltext 

Valda 

#1 MH 

“Neoplasms+” 

424 710    

#2 MH “Palliative 

Care” 

28 714    

#3 “Terminally ill” 

OR “Terminal 

care” 

24 151    

#4 S2 OR S3 46 322    

#5 “Quality of Life” 

OR QOL 

136 452    
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#6 experience* OR 

perspective* OR 

perception* OR 

“well-being” OR 

meaning* OR 

feeling* OR 

existential* 

549 096    

#7 S1 AND S4 AND 

S5 AND S6 

505    

#8 child* OR 

pediatric OR 

paediatric OR 

adolescent* 

715 956    

#9 S7 NOT S8 463    

#10 

 

S9 + limiters 219 32 6 3 

Begränsningar: 2008–2018, english, academic journals, narrow by subjet age: aged 80 and 

over, 19-44 years, 65+ years, 45-64 years och all adult. Sökningen genomfördes: 2018-04-0.3 

 

 

Tabell 2: Databas Medline 

 

Databas:  

Medline 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade i 

fulltext 

Valda 

#1 MH 

“Neoplasms+” 

3 018 

463 

   

#2 Mh “Palliative 

Care” 

47 825    

#3 “Terminally ill” 

OR “Terminal 

care” 

33 082    

#4 S2 OR S3 72 644    
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#5 “Quality of Life” 

OR QOL 

282 788    

#6 experience* OR 

perspective* OR 

perception* OR 

“well-being” OR 

meaning* OR 

feeling* OR 

existential* 

1 613 

081 

   

#7 child* OR 

pediatric OR 

paediatric OR 

adolescent* 

3 494 

504 

   

#8 S1 AND S4 AND 

S5 AND S6 

1 287    

#9 Qualitative OR 

interview* OR 

longitudinal OR 

“field study” OR 

“focus group*” 

709 638    

#10 

 

S8 AND S9 276    

#11 S10 NOT S7 248    

#12 S11 + limiters 150 35 15 5 

 

Begränsningar: 2008–2018, english och academic journals. Sökningen genomfördes: 2018-

04-10. 
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Tabell 3: Databas PsycINFO 

 

Databas:  

PsycINFO 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade i 

fulltext 

Valda 

#1 DE “Neoplasms” 46 394    

#2 DE “Palliative 

Care” 

12 010    

#3 “Terminally ill” 6110    

#4 S2 OR S3 15 673    

#5 “Quality of Life” 

OR QOL 

76979    

#6 child* OR 

adolescent* OR 

pediatric OR 

paediatric 

1032912    

#7 S1 AND S4 And 

S5 

916    

#8 S7 NOT S6 807    

#9 S8 + Limiters 245 107 19 6 

 

Begränsningar: 2008–2018, english, academic journals, interview, longitudinal study, 

qualitative study, literature review, systematic review, focus group, meta analysis och field 

study. Sökningen genomfördes: 2018-04-03. 
 

 

Kvalitetsgranskning 

 

All publicerad forskning ska vara öppen för kritisk granskning. För att bedöma och säkerställa 

kvaliteten på studierna (Forsberg & Wengström, 2015) användes SBU:s granskningsmall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Mallen var anpassningsbar 

och bestod av slutna frågor med möjlighet att svara; ja, nej eller oklart (Axelsson, 2017). 

Enbart studier som erhöll över 80% jakande svar bedömdes ha hög kvalitet (n=8) och 

inkluderades i föreliggande studies resultat. 
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Analys av data 

 

Resultatet sammanställdes genom en integrerad analys, som enligt Friberg (2017) görs i olika 

steg (ibid). Författarna läste igenom valda studier flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang, samt för att identifiera innebördsliga likheter och skillnader av personernas 

erfarenheter av livskvalitet vid palliativ vård. Föreliggande studies författare läste studierna 

med förförståelse i relation till Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga relationer. Valda 

studiers resultat analyserades, först individuellt och sedan gemensamt, genom att markera 

meningsbärande enheter som således svarade mot föreliggande studies syfte. Därefter 

prövades den utförda grupperingen av författarna, för att kritiskt bedöma den utförda 

grupperingen av data, som sedan möjliggjorde att författarna kunde identifiera övergripande 

teman och underteman. Framkomna teman användes för att formulera föreliggande studies 

resultat. Resultatet diskuteras i relation till Travelbees teori om mellanmänskliga möten, med 

speciellt fokus på begreppen hopp, lidande och hälsa (Travelbee, 1971). 

 

 

Forskningsetiska avvägningar 

 

Forskning ska präglas av ett etiskt förhållningssätt (Kristensson, 2014). Forskningsetiska 

avvägningar gjordes utifrån Helsingforsdeklarationens etiska principer (World Medical 

Association [WMA], 2018) som bland annat innefattar; autonomiprincipen, rättviseprincipen, 

inte skada-principen samt nyttoprincipen. Författarna till föreliggande studie har granskat om 

det tydliggjorts ifall studiedeltagarna i de valda studierna kunnat ta till sig informationen de 

fått och om de på något sätt blivit vilseledda gällande studiernas syfte. Författarna fann att 

samtliga studier tillämpade principen av informerat samtycke.   

 

Studieförfattarna har strävat efter att beakta Helsingforsdeklarationens principer (WMA, 

2018) vid val av inkluderade studier. Identifiering av ett godkännande av etiska kommittéer 

har varit viktigt vid urval och en del av inkluderingen för samtliga studier, vilket uppfylldes. 

Författarna till föreliggande studie var införstådda med att plagiat innebär att redovisa någon 

annans arbete som om det vore ditt eget (Kristensson, 2014). 
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Resultat 

 

Tre övergripande teman identifierades: omställningar i vardagen, relationer och stöd samt 

hopp och förtvivlan. Vidare identifierades sju underteman: att leva med begränsningar och 

vårdberoende, förhållningssätt till livet som cancersjuk, familj och vänner, vårdrelationens 

betydelse, acceptans i relation till hopp och hopplöshet, känslor av oro och vanmakt samt 

förändrad syn på sig själv. Samtliga teman presenteras i figur 1. 

 

  

Figur 1. Flödesschema över identifierade teman. 

 

 

Omställningar i vardagen 

 

Att leva med begränsningar och vårdberoende 

 

I flera studier framkom att personer erfar fysiska förändringar i form av symtom och 

biverkningar, framförallt smärta och fatigue hade en negativ inverkan på livskvaliteten 

(Adorno & Brownell, 2014; Gill, Chakraborty & Selby, 2012; Sachs, Kolva, Pessin, 

Rosenfeld & Breitbart, 2012). Funktionsförlust innebar begränsningar i form av att inte längre 

kunna utföra vardagliga aktiviteter som förut. Personer med obotlig cancer oroade sig för att 
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bli en belastning för, och beroende av, närstående och vårdpersonal (Adorno & Brownell, 

2014; Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; Eriksson & Andershed, 2008; Gill, et al, 2012; 

Sachs et al, 2012; Treloar, Brener, Butow, Lewis, Adams, Davis, Price, Moloney & 

Blackwell, 2009). 

 

Adorno och Brownell (2014) undersökte erfarenheter av livskvalitet hos personer (n=12) med 

obotlig lungcancer. Gill et al. (2012) belyste erfarenheter av symtombörda hos personer 

(n=58) med obotlig cancer. Båda studierna framhöll att erfarenheterna av kroppslig och 

själslig livskvalitet påverkades av förändring och förlust av funktion. Fysiska symtom 

förhindrade och begränsade vardagliga rutiner och engagemang i meningsfulla aktiviteter. 

Meningsfulla aktiviteter innebar exempelvis att hjälpa en vän att byta däck, åka på en fisketur 

och utföra trädgårdsarbete. Begränsade vardagliga rutiner innebar att inte längre kunna brygga 

kaffe och utföra hushållssysslor (Adorno & Brownell, 2014; Gill et al., 2012).  

 

Sachs et al. (2012) efterforskade i en intervjustudie förhållandet mellan hopp och hopplöshet 

hos personer (n= 22) med obotlig cancer. Hög grad av behov av smärtlindring och behandling 

av symptom, samt funktionsförlust erfors som ett ökat beroende. Resultatet stöds av Eriksson 

och Andershed (2008) som i sin studie, med syftet att belysa döende personers (n=9) 

erfarenheter av att vara beroende av vård visade att hjälplöshet erfors vara förenat med 

funktionsförlust och hög symtombörda. Att slutligen erfara fullständigt beroende av vård 

beskrevs som en radikal förändring (Eriksson & Andershed, 2008; Sachs et al., 2008). 

 

I en intervjustudie (Berterö et al., 2008) undersöktes personers (n=23) erfarenheter av att 

drabbas av obotlig lungcancer, och hur det påverkade deras livssituation och livskvalitet. 

Personer med obotlig cancer erfor en önskan om att fortsätta leva som vanligt, bibehålla sin 

integritet och oberoende. Att erfara oberoende innebar att behålla sin status, bli bemött som 

den person de alltid varit och uppleva meningsfullhet och livskvalitet genom att fylla en 

funktion - att vara behövd. Resultatet stöds vidare av Eriksson och Andershed (2008) som 

kom fram till att vårdberoende innebar att vara beroende av närståendes och vårdpersonalens 

hjälp i vardagens alla situationer, exempelvis med hygien och klädbyte. Inledningsvis erfors 

det som svårt att acceptera vårdpersonalens hjälp i hemmet, men med tiden blev det lättare att 

anpassa sig till sin nya situation. Det erfors som svårt att acceptera vårdbehov i förändring, att 

själv klara en uppgift för att nästa gång behöva hjälp gav en känsla av hopplöshet. Att från 

närstående ta emot hjälp med intimhygien upplevdes skamfyllt, det var initialt den enda 
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situation där vårdpersonalens assistans föredrogs. Personer med obotlig cancer önskade att 

göra så mycket som möjligt självständigt, och erfor att vårdberoendet innebar att vården 

skedde på vårdarens villkor, och inte alltid så som de ville ha det. Harrop, Noble, Edwards, 

Sivell, Moore och Nelson (2017) fann att vissa informanter hanterade sin situation genom att 

tillägna sig medicinsk kunskap, dela erfarenheter med andra sjuka eller inhämta information 

från sjukvårdspersonal. Ökad kunskap erfors skapa en känsla av kontroll.  

 

Gill et al. (2012) fann att smärta och fatigue var de symtom som erfors som särskilt svåra, 

vilket överensstämmer med resultatet i en studie utförd av Best, Butow och Olver (2014) som 

undersökte faktorer som bidrog till fridfullhet hos personer (n=15) med obotlig cancer. 

Smärta erfors vara en bidragande orsak till plågor. Erfarenheter av smärta beskrevs vara 

olidligt, totalt begränsande och underminera självförtroendet, samt ökade beroende av vård. 

 

 

Förhållningssätt till livet som obotligt cancersjuk 

 

Flertalet studier visar att obotligt cancersjuka personer försöker förstå och förhålla sig till sin 

sjukdom och dess prognos, vilket framkommer via erfarenheter av att exempelvis söka 

information, testa allt i hopp om att få leva längre, försöka leva som vanligt, göra 

anpassningar eller förneka sjukdomens progress (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 

2008; Best et al., 2014; Eriksson & Andershed, 2008; Harrop et al., 2017; Sachs et al., 2012; 

Treloar et al., 2009). Obotligt cancersjuka personers erfarenheter av frid och livskvalitet var 

beroende av förhållningssätt och hanteringsstrategier, snarare än nivå av smärta (Best et al., 

2014). 

 

Ett sätt att förhålla sig till sin obotliga cancersjukdom är att försöka leva som vanligt, ibland 

genom att göra anpassningar. Personer med obotlig cancer erfor en vilja av att leva ett så 

vanligt liv som möjligt, exempelvis fortsätta med hushållssysslor och hobbys (Adorno & 

Brownell., 2014; Berterö et al., 2008; Harrop et al., 2017). I en studie av Harrop et al. (2017) 

undersöktes erfarenheter av symtombörda, sjukdomshantering samt dess inverkan på 

livskvalitet och dagligt liv, hos personer (n=10) med obotlig cancer. Personer med obotlig 

cancer prioriterar sina symtom och erfar anpassningar av sina förväntningar på 

symtomlindring. Acceptabel nivå av symtombörda, eller biverkningar av palliativ och 

livsförlängande behandling, förändras i takt med sjukdomens progress. Prioriteringar erfars 
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ske mellan olika symtom, där vissa symtom tolereras och andra ligger i fokus för lindring, 

exempelvis uthärdas sväljsvårigheter och fokus läggs på tumörbegränsning. Anpassning 

kunde erfaras genom att byta en aktivitet mot en annan som var genomförbar, exempelvis gå 

ut och dricka te med vänner istället för att äta middag. Personer med obotlig cancer anpassade 

sig till att vårdare inte alltid mötte de behov som de hade, personerna erfor att de hade 

överseende med sina vårdares brister. (Eriksson & Andershed, 2008; Harrop et al., 2017).  

 

Adorno och Brownell (2014), Berterö et al. (2008), Sachs et al. (2012) samt Treloar et al. 

(2009) framhåller att planering inför framtiden var ett sätt att förhålla sig till sin sjukdom och 

förestående död. I studien av Treloar et al. (2009) undersöktes erfarenheter av behov och 

problem relaterade till livskvalitet, hos personer (n=22) med obotlig cancer. Personer med 

obotlig cancer erfor ett behov av att planera för sina närståendes framtid genom att ordna med 

pappersarbete, exempelvis att kontakta banken, ordna med testamente samt försäkringar. En 

del informanter lämnade praktiska anvisningar till närstående, tex instruktioner om hur 

gräsklipparen fungerar. Berterö et al. (2008) framhöll även att erfarenheten av planering inför 

framtiden innebar att planera sin begravning. Upplevelsen av säkerhet för framtiden och 

rädslan för döden kunde hanteras genom att verbalisera sin oro, prata med sina närstående och 

hinna ta farväl. Sachs et al. (2012) fann att personer med obotlig cancer erfor att genom att 

acceptera sin begränsade livslängd kunde sätta rimliga mål för livskvalitet för den närmsta 

framtiden. Rimliga mål innebar bland annat att hinna delta i familjehögtider eller ta del av 

naturupplevelser.  

 

En metod för att förhålla sig till att erfara obotlig cancersjukdom var att göra vad som helst i 

hopp om att förlänga livet (Adorno & Brownell, 2014; Harrop et al., 2017; Treloar et al., 

2009). Personer med obotlig cancer deltar gärna i kliniska studier i hopp om att få tillgång till 

ny medicinsk behandling. Andra vidtog livsstilsförändringar, t.ex. att ändra diet och 

tobaksvanor (Harrop et al., 2017). Palliativ och livsförlängande behandling kunde ge svåra 

biverkningar, men erfors av informanterna nödvändig i hopp om förbättrad livskvalitet 

(Adorno & Brownell, 2014). I kontrast till Adorno och Brownells (2014) resultat så fann 

Treloar et al. (2009) att personer med obotlig cancer erfor ett motsatsförhållande mellan 

livsförlängande behandling och livskvalitet. Ett längre liv ansågs av vissa personer vara 

viktigare än att erfara livskvalitet, särskilt hos yngre informanter med små barn. 
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Förnekelse till sjukdom och sjukdomens prognos erfors vara ett sätt att förhålla sig till sin 

situation (Adorno & Brownell, 2014; Harrop et al., 2017). Erfarenheter av relativt välmående 

försvårade acceptans av att vara obotligt sjuk, vilket ledde till en form av förnekelse. Fysiska 

symtom, såsom som trötthet, värk och smärta, rationaliserades som naturligt åldrande eller 

den kalla årstiden. Vissa informanter valde att lyssna selektivt på sjukvårdspersonal då de 

samtalade om sjukdom och prognos (Harrop et al., 2017). Personer med obotlig cancer, trots 

insikt om att de befann sig i ett palliativt skede, erfar optimism med tankar på förbättrad 

livskvalitet samt hopp om tillfrisknande. Den imaginära tron om möjlig överlevnad erfors 

väga tyngre än biverkningar av palliativ och livsförlängande behandling (Adorno & Brownell, 

2014; Best et al., 2014). 

 

 

Relationer och stöd 

 

Familj och vänner 

 

Flera studier lyfter fram erfarenheter av ett behov av familjens och vänners stöd vid obotlig 

cancersjukdom. Stöd och uppmuntran och även nya vänskapsband erfors öka livskvalitet och 

underlätta personer med obotlig cancers förmåga att hantera sin nya livssituation (Adorno & 

Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Eriksson & Andershed, 2008; Harrop et al., 2017; Sachs 

et al., 2012; Treloar et al., 2009).  

 

Behovet av stöd från familjen var centralt och personer med obotlig cancer erfor behov av 

stöd som var av både praktisk och känslomässig karaktär. Praktiskt stöd beskrevs vara bl.a. 

hushållsarbete. Känslomässigt stöd innebar att få känna stöd, prata om sin livssituation samt 

att dela uppkomna känslor med närstående (Berterö et al., 2008). Vidare framhåller Sachs et 

al. (2012) att stöd från familjen också är centralt för informanternas erfarenheter av att 

upprätthålla hopp och nå acceptans. Familjen beskrevs som en hejarklack som hejade på, 

fanns där, ringde och påminde om att inte ge upp (ibid.). Även om stöd från familjen 

framhölls vara centralt för personer med obotlig cancers livskvalitet, visade Adorno och 

Brownell (2014) och Harrop et al. (2017) att personer med obotlig cancer även erfor ett behov 

av att vara ett stöd för sina närmaste. Det erfors som meningsfullt att ha omsorg om barnbarn 

och vara ett stöd för äldre grannar. Att inte längre kunna bistå familj och vänner med hjälp 
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och stöd när de behövde det som mest, upplevdes vara frustrerande, smärtsamt och 

reducerande. 

 

Flera studier visar att erfarenheter av oro för familjen är centralt och påverkar livskvaliteten 

hos individer med obotlig cancer negativt (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; 

Best et al., 2014; Eriksson & Andershed, 2008; Gill et al., 2012; Harrop et al., 2017; Treloar 

et al., 2009). Individer med obotlig cancer erfor oro för att familjen kommer att lida under och 

efter dödsprocessen. De döende kände ett ansvar för sina närstående och upplevde ängslan för 

hur de skulle bli omhändertagna efter dödsfallet (Best et al., 2014). Resultatet stöds av Treloar 

et al. (2009) samt Harrop et al. (2017) som beskrev att personer med obotlig cancer erfor oro 

för hur livet inom familjen skulle fortlöpa efter dödsfallet. Exempelvis hur en frånvarande 

pappa framöver skulle ha ensam omsorg för små barn eller i fallet med en ensamstående 

mamma som oroade sig för vad som skulle hända med de barn hon lämnade efter sig.  

 

Vänskapsrelationer förändrades på olika sätt för personer med obotlig cancer (Adorno & 

Brownell, 2014; Berterö et al., 2008). Personer med obotlig cancer upplevde social isolering, 

förlust av vänskaper samt erfor förminskad livskvalitet. Tidigare vänner slutade bjuda in 

personer med obotlig cancer till aktiviteter, i tron att de som är obotligt sjuka inte har ork nog 

att närvara (Adorno & Brownell, 2014). Nya vänskaper knöts i stödgrupper för obotligt 

cancersjuka, vilket erfors vara meningsfullt, t.ex. genom att dela sina erfarenheter av oro, 

tankar och dagliga händelser, med andra i en liknande situation (Eriksson & Andershed, 2008; 

Treloar et al., 2009). 

 

 

Vårdrelationens betydelse 

 

Studier visar att individer med obotlig cancer erfor deras mellanmänskliga möte med 

vårdpersonal som viktigt. Erfarenhet av samhörighet i mötet innebar ömsesidig respekt, 

förståelse och öppenhet (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Best et al., 2014; 

Eriksson & Andershed, 2008; Harrop et al., 2017). Samtalen innebar ett givande och tagande, 

vilket erfors stärka vårdrelationen samt bidra till upplevelsen av att vara normal och frisk. 

Sjuksköterskor erfors finnas där för både personer med obotlig cancer samt deras närstående. 

Stödet från sjuksköterskor erfors ha en betydelsefull inverkan på hur sjukdomstiden erfors, 

med samtal och stöd (Berterö et al., 2008; Eriksson & Andershed, 2008). Sjuksköterskor 
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bedrev omvårdnad som av personer med obotlig cancer erfors vara personlig, vänlig och 

tillmötesgående. Informanterna upplevde relationen som vänskapsrelation snarare än som ett 

vårdande (Harrop et al., 2017). Kontakten med läkare erfors skapa förtroende, vilket bidrog 

till känslan av trygghet (Berterö et al., 2008). Vidare beskrev Best et al. (2014) att 

studiedeltagarna önskade en god relation med sin läkare, vilket innebar tydlig och ärlig 

information om prognos och möjlighet att uttrycka sina känslor. Adorno och Brownell (2014) 

visar att dålig kommunikation mellan läkare och individer med obotlig cancer erfors skapa 

lidande i form av osäkerhet. 

 

 

Hopp och förtvivlan   

 

Acceptans i relation till hopp och hopplöshet 

 

Resultatet framhöll att personer med obotlig cancer erfor både hopp och hopplöshet gällande 

sin kvarvarande framtid, exempelvis hopp om livskvalitet eller hopplöshet gällande begränsad 

livslängd. En del personer menade att de hade accepterat sin situation, vilket möjliggjorde 

inre frid, medan andra hade svårare att uppnå acceptans (Berterö et al., 2008; Best et al., 2014; 

Harrop et al., 2017; Sachs et al., 2012).   

 

För personer med obotlig cancer beskrevs acceptans innebära en realistisk förståelse av 

prognosen och ett medvetet avståndstagande från orealistiska mål och förhoppningar. 

Acceptans var ett aktivt tillstånd, där personer med obotlig cancer mer eller mindre 

fullständigt tog till sig och planerade sina liv trots det faktum att döden närmade sig. 

Acceptans tillät dem att njuta av andra aspekter av livet, såsom umgänge med nära och kära, 

möjligheten att spendera tid i naturen och att njuta av att uppleva en sista sommar. Adekvat 

palliativ vård, samt öppenhet till närstående, erfors bidra till ökad acceptans och hopp om 

realistiska mål (Sachs et al., 2012; Harrop et al., 2017). 

 

Studier visar att personer med obotlig cancer erfor hoppfullhet. Personerna visste att deras 

cancersjukdom hade en dålig prognos, men trots det uttrycktes hopp om att få erfara 

livskvalitet, planera olika aktiviteter samt få tid till att njuta av livet. Personer som hade 

uppnått acceptans gällande sin förestående död beskrevs erfara fridfullhet samt avvisade 

tankar på att förlänga livet (Berterö et al., 2008; Best et al., 2014). Personer som inte 
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accepterade att döden skulle närma sig hoppades på en botande behandling eller att få 

förlänga sina liv så länge som möjligt (Adorno & Brownell, 2014; Best et al., 2014).  

 

 

Känslor av oro och vanmakt 

 

Flera studier framhåller att erfarenhet av oro inför framtiden och döden är vanligt 

förekommande vid obotlig cancersjukdom (Berterö et al., 2008; Best et al., 2014; Gill et al., 

2012; Harrop et al., 2017; Treloar et al., 2009). Personer med obotlig cancer erfor att de inte 

var redo att dö och oroade sig för att inte hinna ta farväl av nära och kära. Livskvalitet 

påverkades negativt av att vara upptagen med tankar på döden, döendet och existentiella 

frågor. Tankar på dödsprocessen erfors innebära oro för hur döden skulle kännas, om den 

skulle gå fort och upplevas barmhärtig eller bli utdragen och erfaras plågsam. Varje nytt 

symtom förde tankarna till att det var början på slutet (Berterö et al., 2008; Gill et al., 2012). 

Rädsla och oro för dålig symtomlindring i livets slutskede erfors vara ständigt närvarande. 

Både fridfulla och ängsliga individer med obotlig cancer upplevde förväntansångest inför 

dödsprocessen (Best et al., 2014; Treloar et al., 2009). Parallellt med erfarenheterna av oro 

fann Harrop et al. (2017) att personer med obotlig cancer erfor en form av fatal acceptans, 

vilket innebar att erkänna döden som oundviklig och därmed ge upp all oro inför döden. 

Personer med obotlig cancer erfor att de pendlade mellan oro och fatal acceptans.  

 

Erfarenheter av emotionellt lidande var ett återkommande tema i flertalet studier (Adorno & 

Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Gill et al., 2012; Harrop et al., 2017; Sachs et al., 2012; 

Treloar et al., 2009). Personer med obotlig cancer upplever frustration och vanmakt gällande 

att vara sjuk, erfara symtom och biverkningar. Helhetsupplevelsen av att leva med obotlig 

cancer erfors skapa känslor av ilska och ångest. Upplevelsen av ovisshet var en starkt 

bidragande faktor till erfarenheten av emotionellt lidande (Berterö et al., 2008; Gill et al., 

2012). Personer med obotlig cancer erfor att deras tankar ständigt rörde obesvarade frågor 

gällande diagnos och behandling, vilket upplevdes ge en påtaglig känsla av rädsla för det 

okända. Tiden av väntan erfors som att ta ett steg i taget, från undersökning till besked samt 

från behandling till resultat, och upplevdes som ångestfylld och erfors påverka livskvaliteten 

negativt (Treloar et al., 2009). Likaså erfor personer med obotlig cancer framtiden som oviss 

och cyklisk, behandling för behandling, vårdtillfälle för vårdtillfälle, symtom för symtom 

(Berterö et al., 2008).  



 

 22 

Individer med obotlig cancer erfar hopplöshet som ett tillstånd bortom förlust eller besvikelse. 

Upplevelsen av hopplöshet innebär emotionellt lidande, frustration, likgiltighet och 

uppgivenhet. Även kortvariga upplevelser av hopplöshet fruktades, då hopplösheten erfors 

vara förlamande (Sachs et al., 2017), liksom utlösande för depression och ångest (Harrop et 

al., 2017). Ett hopplöst tillstånd riskerade att utlösa en nedåtgående spiral av förlorad 

kämpaglöd och motståndskraft till exacerbationer i form av funktionsförlust (Sachs et al., 

2012). 

 

 

Förändrad syn på sig själv 

 

Resultatet framhöll att personerna med obotlig cancer erfor att synen på sig själv och deras 

självbild i stort ändrats. Livskvaliteten försämrades avsevärt till följd av erfarenheter av 

förlorad roll och identitet hos personer med obotlig cancer. Att inte längre vara i stånd att 

arbeta beskrevs vara ett exempel på att förlora sin roll och identitet (Berterö et al., 2008; 

Eriksson & Andershed, 2008; Gill et al., 2012; Treloar et al., 2009).  

  

Personer med obotlig cancer framhöll att förändrad syn på sig själv och sin identitet innebar 

känslan av minskad kontroll och hopplöshet (Berterö et al., 2008). Vidare erfor personer i 

livets slutskede ett främlingskap för sin egen kropp, förlorad tillit till kroppens funktioner 

samt kontrollförlust. Förändrad syn på sig själv innefattade även rädslor för att uppfattas 

felaktigt av andra människor, exempelvis som lata och bortskämda, samt att det ofrånkomliga 

vårdberoendet framkallade känslor av hjälplöshet. När personerna erfor känslan av förändrad 

syn på sig själva fanns ett starkt behov att få bevara sin integritet, genom att bli bemötta med 

respekt, bli sedda som den person de alltid varit samt att få möjlighet till att anpassa bostaden 

(Eriksson & Andershed, 2008). Funktionella begränsningar, så som oförmåga att arbeta eller 

delta i sociala aktiviteter, bidrog till erfarenheter av förändrad syn på sig själv samt minskad 

livskvalitet hos personer med obotlig cancer (Gill et al., 2012).  
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Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

 

Föreliggande studie utfördes som en litteraturstudie då det bedömdes vara relevant för att 

skapa en överblick av befintlig forskning. En svaghet med att utföra en litteraturstudie kan 

vara att författaren måste förhålla sig till och tolka andra forskares metoder, analyser och 

resultatframställningar (Backman, 2016). Om föreliggande studies syfte besvarats genom 

empiriska studier med kvalitativ ansats hade trovärdigheten och överförbarheten av resultatet 

eventuellt ökat då författarna haft tillgång till primär och mer omfångsrik data (Polit & Tatano 

Beck, 2018).  

 

Till litteraturstudien identifierades enbart kvalitativa forskningsstudier då studiens syfte var 

att belysa erfarenheter, snarare än mått, av livskvalitet vid palliativ vård, hos personer med 

obotlig cancer. Kvalitativa studier utgör ett underlag för att bättre förstå innebörden av 

fenomen, människors erfarenheter, upplevelser samt behov (Friberg, 2017). Då författarna har 

strävat efter att belysa erfarenheter av innebördsliga dimensioner av livskvalitet identifierades 

enbart kvalitativa studier som relevanta för att besvara syftet. Kvantitativ forskning strävar 

efter att så objektivt som möjligt undersöka förekomster, likheter, skillnader, orsaker, 

samband eller effekter som rör ett eller flera fenomen (Kristensson, 2014). Livskvalitet kan 

värderas med mätinstrument, såsom health related quality of life [HrQoL]. Mätinstrument 

riskerar att gå miste om nyanser och variationer av livskvalitet såsom det erfars av individen. 

Exempelvis kan individens förväntningar och omväxlande dagsform inverka på måttet av 

livskvalitet, vilket innebär att resultatet inte blir representativt för erfarenheterna (Wilson, 

Birks & Alexander, 2013).  

 

Travelbees (1971) teori om mellanmänskliga möten bedömdes vara relevant i relation till 

föreliggande studies syfte, då synsättet lägger vikt vid personens förmåga och integritet, samt 

ger vägledning vid utveckling av ett palliativt förhållningssätt i det konkreta vårdarbetet. 

Travelbee använder inte begreppet patient, vilket haft betydelse för hur föreliggande studies 

resultat har framställts gällande att synliggöra människan snarare än sjukdomen. Travelbee 

definierar inte begreppet livskvalitet, vilket kan vara en begränsning då begreppet är centralt 

för föreliggande studies syfte. Däremot definieras aspekter av livskvalitet genom nyckelord 
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såsom hälsa, lidande, hopp och meningsfullhet, vilka har varit behjälpliga i att förstå nyanser 

av erfarenheter av livskvalitet. Om föreliggande studies författare hade valt en 

omvårdnadsteori där begreppet livskvalitet definierats hade möjligen föreliggande studies 

trovärdighet och tydlighet ökat gällande begreppets innebörder.  

 

Studiekontext är centralt för trovärdig överförbarhet (Polit & Tatano Beck, 2018). I syfte att 

uppnå viss överförbarhet av resultatet till svensk vård valdes inklusionskriteriet västerländsk 

kontext, vilket medförde att studier från Brasilien, Iran, Taiwan, Thailand, Singapore, 

Sydafrika samt Peru exkluderades. Föreliggande studies författare har exkluderat studier på 

grund av eventuella kulturella skillnader och kontextuella vårdskillnader, då stora olikheter i 

villkoren för den palliativa vården kan påverka personernas erfarenheter. Eventuella 

skillnader i kultur och kontext var ej möjliga att kartlägga inom ramen för föreliggande 

kandidatuppsats, vilket kan ses som en begränsning då relevant litteratur kan ha exkluderats 

och därmed ha påverkat resultatet.  

 

Författarna utförde kvalitetsgranskning av artiklar till föreliggande studies resultat först 

individuellt och sedan gemensamt. SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier användes då 

den möjliggjorde anpassning av granskningskriterier relaterade till studiernas olika metoder 

och designer (Axelsson, 2017). För att utföra en korrekt kvalitetsgranskning krävs 

grundläggande kunskap gällande olika forskningsmetoders design. Bristande kunskap riskerar 

att leda till felaktig bedömning av studiers kvalitetsnivå (Friberg, 2017). Adekvat kunskap om 

forskningsmetoder och studiedesigner gav troligtvis goda förutsättningar för korrekt 

bedömning av inkluderade studiers kvalitetsnivå, vilket ökar trovärdigheten för föreliggande 

studies resultat. Av inkluderade artiklar bedömdes samtliga vara av hög kvalitet. 

Anpassningar av granskningsmallen utfördes gällande inkluderade studier med 

fenomenologisk design. Enligt Polit och Tatano Beck (2018) kan fenomenologisk forskning 

vara både beskrivande och tolkande. Inom den beskrivande traditionen ses forskarens roll som 

objektiv och inom den tolkande, hermeneutiska, traditionen ses forskarens förförståelse som 

central för studieresultatet. Förförståelse behöver ej framhållas i strikt bemärkelse i de fall 

studien genomförts med beskrivande fenomenologisk metod. Exempelvis inkluderades två 

studier (Adrono & Brownell, 2014; Treloar et al., 2009) med beskrivande fenomenologisk 

design, där forskarna inte tydligt redogjort för förförståelse i relation till urval, datainsamling 

samt analys. Författarna till föreliggande studie valde därav att inte inkludera 

granskningskriterier gällande förförståelse vid granskning av ovan nämnda studier. 
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Diskussion av framtaget resultat 

 

Mot bakgrund av föreliggande studies resultat framträdde tre intressanta huvudfynd i 

förhållande till livskvalitet utifrån Travelbees (1971) begrepp om hopp, lidande och hälsa. 

Författarna ämnar diskutera följande huvudfynd: autonomi och integritet, mellanmänskliga 

möten samt betydelsefulla aspekter i palliativ vård.   

 

Autonomi och integritet 

 

Föreliggande studies resultat visar att personer med obotlig cancer erfar oro för att bli en 

börda för närstående och vårdpersonal, och upplever ett stort behov av att bibehålla autonomi 

och integritet (Adorno & Brownell, 2014; Berterö et al., 2008; Eriksson & Andershed, 2008; 

Gill, et al, 2012; Sachs et al, 2012; Treloar et al., 2009). Autonomi kan definieras utifrån tre 

faktorer; individens vilja, beslut och agerande. Individens möjlighet till autonomi beror på 

hens förmåga att formulera autentiska önskningar, fatta beslut samt vara handlingseffektiv. 

Integritet är ett mångdimensionellt begrepp som vanligtvis syftar till att skydda individers 

personliga och kroppsliga sfär. Autonomi och integritet är således centrala aspekter för 

livskvalitet (Sandman & Kjellström, 2013). Livshotande sjukdom är ett hot mot personens 

autonomi, integritet och existens, vilket leder till psykiskt lidande. En självständig person som 

drabbas av hotet av förlorad kroppsfunktion kan uppleva stora svårigheter med att förhålla sig 

till att bli beroende av vård (Travelbee, 1971). Eriksson och Andershed (2008) fann att det 

med tiden blev enklare att vara i behov av andras omsorg, vilket överensstämmer med 

Travelbees (1971) syn gällande att meningsfullhet sammanfaller med autonomi och integritet 

och kan uppnås över tid och trots vetskapen om den begränsade livslängden. Meningsfullhet 

är en individuell upplevelse som bildats i relation till personens kulturella kontext gällande 

existentiella frågor, exempelvis religion eller syn på självförverkligande. I det västerländska 

samhällets ses lycka som meningen med livet. Den individ som inte upplever lycka, utan 

snarare lidande, kan därmed uppleva sin situation som meningslös. Existentiell övertygelse 

eller religion kan vara en resurs för personen att hantera situationen som obotligt sjuk, 

exempelvis genom acceptans av lidandet som en ofrånkomlig mänsklig erfarenhet (ibid.). I en 

vårdsituation skulle lidandets problematik kunna innebära att personer med obotlig cancer 

erfar förlorad autonomi och integritet i form av oförmåga att uppnå meningsfull lycka. 



 

 26 

Mellanmänskliga möten 

 

Personer som drabbas av obotlig cancer uppger i flera studier att de vill ha en ärlig, vänlig och 

trygg relation till vårdpersonalen. Resultatet i föreliggande studie visar även att personerna 

behöver bli bekräftade genom att bli sedda, lyssnade på samt tagna på allvar. Bristande 

kommunikation och undermåliga relationer i hälso- och sjukvården bidrar till onödigt 

vårdlidande och försämrad livskvalitet för personer som vårdas palliativt (Berterö et al., 2008; 

Eriksson & Andershed, 2008; Harrop et al., 2017). Omvårdnad definieras enligt Travelbee 

(1971) som en mellanmänsklig process genom vilken sjuksköterskor stödjer en individ, familj 

eller ett samhälle att förebygga och hantera erfarenheten av sjukdom och lidande samt, om det 

behövs, finna mening i dessa upplevelser. Det mellanmänskliga mötet möjliggör en relation 

och därvid kan syftet med omvårdnad uppnås. För att förmedla mening bör sjuksköterskan 

lyssna och bekräfta individens förståelse av sin situation och sin erfarenhet av lidande (ibid.). 

I likhet med närhetsetik lyfts mötet med individen som en likvärdig medmänniska snarare än 

ett objekt. Sjuksköterskan ansvarar för att agera etiskt i det mellanmänskliga mötet (Sandman 

& Kjellström, 2013). Vårdrelationen är alltid asymmetrisk eftersom mötet mellan 

sjuksköterskan och personen som upplever ohälsa kommit till på grund av att personen är i 

behov av vård. Som sjuksköterska är det därför nödvändigt att reflektera över människors 

ömsesidiga beroende av varandra och olika aspekter av makt (ICN, 2016). Ett effektivt 

nyttjande av kommunikation ingår även i vad Travelbee (1971) framhåller som 

sjuksköterskans terapeutiska användande av sig själv, vilket innebär avsiktligt användande av 

sin egen personlighet och kunskap för att bidra till en förändring hos den sjuke individen. 

Sjuksköterskan behöver noga överväga hur hen agerar i det mellanmänskliga mötet, det 

kräver självinsikt, vetenskap, logik, empati och medkänsla. Individens förståelse och 

hantering av sin situation utvärderas och avgör hur sjuksköterskan ska agera för att förmedla 

meningsfullhet. Individen och dess närstående accepterar i varierande grad ohälsa, lidande 

och förestående död. Bristande acceptans bottnar enligt Travelbee i att individen inte ser sin 

mänsklighet som naturligt skör. Acceptans av det bräckliga i människans natur medför 

möjligheter att transcendera lidandet till en upplevelse av meningsfullhet (ibid.), vilket ligger i 

linje med föreliggande studies resultat gällande betydelsen av acceptans. Personer med 

obotlig cancer kan vid acceptans erfara livskvalitet och njuta av den tid som är kvar innan 

förestående död (Harrop et al., 2017; Sachs et al., 2012). Det mellanmänskliga mötet 

möjliggör samtal som stödjer individen i att trancendera lidande till en upplevelse av 

meningsfullhet (Travelbee, 1971).  
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I en studie av Sinclair, McClement, Raffin-Bouchal, Hack, Hagen, McConnell och Chochinov 

(2016) undersöktes hur personer (n=53) med obotlig cancer erfor medlidande. Erfarenheten 

av medlidande innebär mer än bara ytlig medkänsla, det är snarare en dygd som tar sitt 

uttryck i förståelse och aktivt agerande för att lindra lidande. Kommunikation, strävan att 

förstå den lidande individen samt att vårdpersonalen aktivt anstränger sig för att tillgodose 

behov och lindra lidande leder till en ömsesidig relation. Medlidande kan vidare tolkas som 

synonymt med begreppet sympati vilket enligt Travelbee (1971) innebär emotionell 

involvering där sjuksköterskan tar del av personens känslor och upplever medlidande. 

Föreliggande studies resultat lyfter samhörighet i det mellanmänskliga mötet som 

betydelsefullt för erfarenheten av livskvalitet hos personer med obotlig cancer. Enligt 

Travelbee (1963) är det centralt med en ömsesidig förståelse och att sjuksköterskan förhåller 

sig accepterande till personers livsval och vilja (ibid). Nedlåtande kritik av personers 

förståelse av sitt hälsotillstånd, kan i en vårdsituation innebära att den mellanmänskliga 

relationen påverkas negativt, där tillit och förtroende uteblir (Travelbee, 1964). Förlorat 

förtroende i en vårdrelation innebär att sjuksköterskan förlorar möjligheten att stödja 

individen till att uppnå livskvalitet.  

 

 

Betydelsefulla aspekter i palliativ vård 

 

I resultatet framkom att smärta och fatigue fortfarande är ett så stort obehag för personer med 

obotlig cancer att det påverkar väsentliga delar av livet. Oväntat många erfor smärta trots 

palliativa insatser, vilket talar för att vården delvis brister (Adorno & Brownell, 2014; Best et 

al., 2014; Gill et al., 2012; Harrop et al., 2017; Sachs et al., 2012). Resultatet i föreliggande 

studie överensstämmer med tidigare studiers (Carter et al., 2004; Melin-Johansson et al., 

2006; Melin-Johansson et al., 2008) resultat som skildrar erfarenheter av smärta som plågsamt 

och olidligt. Adekvat smärtlindring framhålls vara centralt för erfarenheten av livskvalitet 

(ibid.).  Smärta är ett vanligt förekommande problem för personer med cancer i ett palliativt 

skede, och symtomhantering är en central del i den palliativa vårdfilosofin. Vårdpersonal har 

en etisk plikt att bevara människans värdighet genom god symtomlindring (WHO, 2017). 

Smärta och symtombörda är en individuell upplevelse med fysiska och psykologiska faktorer. 

Personer med rådande svår smärta kan även lida av förväntansångest för smärtgenombrott 

(Travelbee, 1971). Adekvat smärtlindring ger personer med obotlig cancer möjlighet att 

uppleva livskvalitet, exempelvis genom hoppfullhet, livsglädje och mening (Adorno & 
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Brownell, 2014; Gill et al., 2012; Harrop et al., 2017; Sachs et al., 2012). Sjuksköterskor som 

möter personer i ett palliativt skede kan stödja individen att genomgå lidande och uppnå 

meningsfullhet. När den obotligt sjuke individen erfar lidande och smärta kan sjuksköterskan 

med sin kunskap om hälsofrämjande åtgärder agera med ett företrädande hopp om mening 

(Travelbee, 1971). Vidare visade föreliggande studies resultat att personer som fick tillgång 

till tidig specialiserad palliativ vård erfor livskvalitet i form av välmående, hopp och frid 

(Eriksson & Andershed, 2008; Harrop et al., 2017; Treloar et al., 2009), vilket talar för att 

betydelsen av adekvata vårdinsatser kan vara avgörande för personernas upplevda hälsa och 

känsla av hopp. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan kan förse personen med 

möjligheter att uppnå känslan av hopp, så som att vara tillgänglig, villig att lyssna och hjälpa. 

Sjuksköterskan har en plikt att ständigt försöka stödja individen till en känsla av hopp, men 

kommer dock inte alltid att nå måluppfyllelse. ICN (2016) lyfter behovet av hopp i livets alla 

faser oavsett vilket tillstånd personen befinner sig i. Hopp innebär att inte ge upp, att uppleva 

förtröstan och glädje även under livets slutskede. Behovet av hopp kan hos personer med 

obotlig cancer stå i kontrast till sjuksköterskans kunskap om sjukdomsförloppet och 

dödsprocessen.  

 

 

Slutsats och kliniska implikationer 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa erfarenheter av livskvalitetsaspekter hos 

personer med cancer i palliativ vård. Trots palliativa vårdinsatser erfar personer med obotlig 

cancer svår smärta, vilket tyder på att brister i smärtlindring och behovet av smärtskattning 

och smärthantering i kliniskt arbete. Erfarenheter av adekvat smärtlindring ingav personer 

med obotlig cancer en känsla av kontroll. Individens kontroll över sin situation är således 

centralt för erfarenheten av livskvalitet samt stärks av delaktighet i planering och 

genomförande av vårdinsatser i dagligt liv. Personer med obotlig cancer kan därmed erfara 

autonomi och integritet vid adekvat palliativ vård. Personer med obotlig cancer erfar ofta att 

vården sker på vårdarens villkor, beroende av att personen inte längre besitter samma 

autonoma styrka som tidigare. Acceptans av vårdares brister förekommer, då personer med 

obotlig cancer inte vill vara en belastning. Den accepterande individen verbaliserar inte alltid 

sina behov, vilket i klinisk verksamhet kräver att sjuksköterskan försäkrar sig om att 

individens behov tillgodoses.  
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Erfarenheter av livskvalitet påverkas av omställningar i vardagen. Känslor och frågor växlade 

ständigt i relation till personens livssituation. Sociala relationer förlorades, förändrades eller 

fördjupades till följd av förändrade behov i ljuset av obotlig sjukdom, vilket bör beaktas i den 

dagliga vården. Studien har i viss mån lyft förståelsen för innebörder av livskvalitet hos 

personer med obotlig cancer i palliativ vård. För att bedriva god hälso- och sjukvård på lika 

villkor behöver sjuksköterskor ha god kunskap om olika erfarenheter hos personer med 

allvarlig sjukdom, till exempel vad gäller att personer med obotlig cancer anser att bibehållen 

integritet är centralt för erfarenheten av livskvalitet. För vårdprofessionen innebär det att 

bemötandet av personerna bör präglas av etisk medvetenhet som främjar och stödjer integritet 

och autonomi utifrån personens förmåga. 

 

Vidare forskning behövs för att djupare förstå erfarenheter av livskvalitet ur perspektivet hos 

personer med obotlig cancer, då föreliggande kandidatuppsats inte täcker samtliga aspekter av 

livskvalitet. Då problematik kring smärta och delaktighet i vården fortfarande förekommer, 

trots utvecklad palliativ vård, finns ett behov av vidare forskning.  

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

 

Författarna intygar härmed att arbetet skett gemensamt, bortsett från initial läsning, 

grovanalys och kvalitetsgranskning som först skett enskilt och sedan sammanställts 

gemensamt. Arbetsfördelningen har varit har varit jämn under hela arbetets gång. 
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