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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Enligt Socialstyrelsen avlider runt 90 000 personer i Sverige varje år, för cirka 70 000-75 
000 av dessa personer är palliativ vård aktuell. Inom den palliativa vården är patienter med 
cancer den största patientgruppen. En cancerdiagnos orsakar en mängd olika fysiska och 
psykologiska symptom. Det är följaktligen viktigt att sjuksköterskan stöttar och tillgodoser 
patienters behov för att minska lidande och bibehålla livskvalitet.  
 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan lindra lidande hos patienter med 
cancer inom palliativ vård. 
 
 
Metod  
 
En allmän litteraturstudie gjordes genom sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. 
Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades, analyserades och 
sammanställdes i en matris.  
 
Resultat 
 
Fyra teman för hur sjuksköterskan kan lindra lidande framkom ur analysen, spirituell & 
existentiell lindring, vårdmiljöns betydelse, sjuksköterske-patientrelationens betydelse samt 
sjuksköterskans inre resurser.  
 
 
Slutsats 
 
Sjuksköterskan bör lindra lidande både emotionellt, spirituellt, existentiellt samt fysiskt. 
Sjuksköterske-patientrelationen är essentiell genom att sjuksköterskan lyssnar empatiskt, 
stöttar, visar intresse och finns där. Tron på Gud eller en högre makt är central för att finna 
mening med sitt lidande och känna acceptans för sin situation. En rofylld, trivsam och lugn 
miljö där familj och vänner välkomnas är också av största vikt. Sjuksköterskan behöver ha 
en stark vilja, mod och emotionell stabilitet för att hantera de utmaningar och krav som 
palliativ vård av patienter med cancer innebär.  
 
 

Nyckelord: Cancer, Lidande, Palliativ vård, Sjuksköterske-patientrelationen, Spirituell & 

existentiell lindring 
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BAKGRUND 

Alla vet att vi en dag kommer att dö men trots detta är det vanligt att tala om döden som 
“om” den kommer inträffa istället för “när”. Den ökande livslängden i befolkningen 
innebär också att andelen av populationen som dör av kroniska sjukdomar ökar (Öhlén, 
2014). Sjukdomsbilden har det senaste århundradet gått från att domineras av 
infektionssjukdomar till icke smittsamma sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, cancer, 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom och demens. Patienter lever nu längre med kroniska 
sjukdomar som kan orsaka en mängd olika fysiska och psykologiska problem. Det är 
därför viktigt att sjukvården kan tillgodose deras behov och stötta för att minska lidande, så 
patienterna kan behålla sin livskvalitet så länge som möjligt (World Health Organization, 
2004). Enligt Socialstyrelsen avlider runt 90 000 personer i Sverige varje år och för cirka 
70 000-75 000 av dessa personer är palliativ vård aktuell. Det finns med andra ord ett 
framväxande behov av palliativ vård i och med att befolkningen blir äldre och målet med 
vår hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen 
(Socialstyrelsen, 2016). 
 
Palliativ vård 

Palliativ vård är inte enbart en vårdform utan även ett förhållningssätt samt ett 
kompetensområde. Syftet med palliativ vård är att tillgodose de behov som uppstår hos 
patienter som på grund av sjukdom eller ålder befinner sig i livets slut. De flesta önskar i 
sitt slutskede att få vara fria från lidande och dö i enlighet med sina personliga värderingar 
(Socialstyrelsen, 2016). Det huvudsakliga målet är att öka livskvalitet, lindra smärta, skapa 
trygghet, ge stöd till anhöriga, erbjuda psykologiskt och andligt stöd. Symptomkontroll och 
livskvalitet är nyckelord och patientens behov ska alltid stå i centrum. Döendet ses som en 
naturlig process som varken ska påskyndas eller fördröjas. Viktigt är även att stödja 
patienten till att leva så aktivt som möjligt fram till slutet för att främja livskvalitet, vilket 
kan påverka sjukdomsförloppet positivt (Löfmark, Nilstun & Ågren Bolmsjö, 2007). 
 
Ett av kärnelementen inom god palliativ vård enligt Mok och Chiu (2004) är en god 
relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor som utvecklar relationer med 
tillit visar på en helhetssyn kring omvårdnad samt förståelse för patienters lidande. Detta 
ger förutsättningar för en hängiven och kvalificerad vård som uppmärksammar behov 
(Mok & Chiu, 2004). I Sverige har ofta begreppet “de fyra hörnstenarna” använts inom 
palliativ vård. Hörnstenarna utgörs av symptomlindring, samarbete, kommunikation och 
relation samt stöd till de närstående. I ett mångkulturellt samhälle kommer det även bli 
vanligare att vårda människor från andra kulturer samt med andra språk inom den 
palliativa vården. Detta ställer ökade krav på att personalen har kunskap om andra 
kulturella och religiösa uppfattningar och behov. Ett mångkulturellt patientutbud är en stor 
utmaning som kan skapa både frustration och en känsla av maktlöshet för vårdpersonalen 
om de upplever sig ha otillräckliga kunskaper (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Inom den palliativa vården är patienter med cancer den största patientgruppen. Andra stora 
grupper är patienter med kroniska sjukdomar som utvecklas i en riktning då det palliativa 
förhållningssättet behövs för att kunna tillgodose behoven på bästa sätt, till exempel 
patienter med hjärtsvikt, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och demens (Socialstyrelsen, 
2016). Powell och Hulkower (2017) betonar att den palliativa vården är långt ifrån perfekt. 
Det kan många gånger uppstå konflikter mellan anhöriga och patienters önskemål samt 
med sjukvårdspersonalens riktlinjer och arbetssätt. De menar dock att det fortfarande alltid 
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är viktigt att ta in och lyssna på patienten och de anhörigas önskemål samt att inkludera 
dem i behandlingsbeslut när till exempel patienten inte har möjlighet. 
 
Övergången till palliativ vård i livets slutskede är en process som tar olika lång tid för olika 
patienter. Tidsspannet kan sträcka sig från bara några dagar till ibland år. Det är inte alltid 
tydligt när övergången till livets slutskede börjar, till exempel hos multisjuka äldre som 
levt länge med kroniska sjukdomar kan denna övergång vara svår att identifiera 
(Socialstyrelsen, 2016). Dobson (2017) beskriver hur viktigt det är för sjukvårdspersonal 
att tidigt kunna identifiera symptombilden när patienter närmar sig livets slut. Dobson tar 
även upp vikten av att personalen har förtroende till sin egen kompetens och kliniska blick. 
Ett tidigt insättande av palliativ vård ger patienten större möjlighet till ett lugnt och 
ångestfritt avslut. Övergången från en livsförlängande vård till lindrande är utmanande 
men ett nödvändigt ansvar för att uppnå ett lugnt och respektfullt avslut (Dobson, 2017). 
Kommunikation är en essentiell del för att uppnå effektiv vård av hög kvalitet men blir 
ännu mer betydelsefullt vid vård av svårt sjuka patienter (Hagiwara, Ross, Lee & Sanchez-
Reilly, 2017). 
 
Palliation och cancer 
Vid en cancerdiagnos inriktas vården på att antingen vara kurativ eller palliativ. Den 
kurativa vården innebär att det fortfarande finns en möjlighet att tillfriskna från sin 
sjukdom även om det i praktiken finns stora osäkerheter kring utgången. När däremot 
möjligheterna att bota patienten inte längre finns övergår vården till att bli palliativ. Inom 
cancersjukvården används begreppen tidig och sen fas för att beskriva vart i 
sjukdomsförloppet patienten befinner sig. I den tidiga fasen är cancern obotlig men 
möjligheter till tumörspecifik behandling finns fortfarande. Den sena fasen innebär att den 
tumörspecifika behandlingen avbryts och döden väntas ofta inom veckor eller någon 
månad. Fokus ligger inte på att förlänga livet utan istället på att skapa bästa möjliga 
livskvalitet trots långt framskriden sjukdom (Strang & Beck-Friis, 2012).  
  
Övergången till palliativ vård innebär att en läkare gör ett medicinskt ställningstagande 
vilket bygger på en bedömning av patientens prognos. Beslutet ses som en viktig brytpunkt 
för patienten då behandlingen kommit till en punkt då den inte längre har någon 
livsförlängande effekt utan vården går över till att istället bli lindrande. Identifiering av 
brytpunkten är en viktig förutsättning för att kunna möta patientens och de närståendes 
behov och önskemål. Det finns alltid en osäkerhet med en sådan bedömning men det ger 
ändå de närstående och patienten en möjlighet att förbereda sig. I praktiken innebär det att 
läkemedelsordinationer och omvårdnaden ändras för att göra slutet så meningsfullt och 
smärtfritt som möjligt (Socialstyrelsen, 2016). 
  
Många läkare kan känna en ovilja inför att inleda en diskussion kring en brytpunkt och en 
övergång till palliativ vård, då de upplever att de tar ifrån patienten deras hopp (Dobson, 
2017). En öppen och ärlig diskussion kan många gånger stärka patienten snarare än att 
beröva dem på deras hopp. Det finns även en problematik med att sjukvårdspersonal 
känner att de saknar eller har bristfällig träning inom samtal i livets slutskede och att ge 
dåliga nyheter (Dobson, 2017). Det är dock inte alla patienter som vill diskutera deras 
sjukdom och det är då viktigt som sjukvårdspersonal att bemöta deras önskemål med 
respekt och anpassa kommunikationen (Löfmark et al., 2007).  
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Lidande 

Lidande är ett mångfacetterat begrepp som kan drabba människan både fysiskt och 
psykiskt. Ursprunget till smärta och lidande kan vara oändligt, en människa kan lida i den 
bemärkelse att hon känner fysisk smärta eller genomgår smärtsamma omständigheter som 
till exempel ett sjukdomsförlopp. Lidande kan även definieras som att genomgå 
emotionella prövningar, känna vånda, elände och hopplöshet (Wiklund Gustin & Bergbom, 
2017). 
  
Bueno-Gómes (2017) beskriver att begreppet lidande både har kroppsliga och 
psykologiska dimensioner. Vidare beskrivs hur lidande inte alltid är något som orsakas av 
biologiska faktorer och kan observeras visuellt. Lidandet kan i denna form fortfarande 
orsaka lindrig sjukdom och krämpor som uttrycker sig i form av bland annat 
sömnsvårigheter, illamående, domningar, oro, rädsla, svettiga handflator, “klumpkänsla” i 
magen och att hjärtat “stramas åt”. Bueno-Gómes menar att lidande inte alltid behöver vara 
extremt, ibland kan det vara en uthärdlig och hanterbar upplevelse. Emellertid är det viktigt 
att inte glömma bort att lidandet även har inverkan på en existentiell nivå genom att det 
påverkar livets stora frågor som viljan att fortsätta leva, att skaffa barn eller ej samt hur vi 
väljer att leva. Bueno-Gómes beskriver även att dimensioner som till exempel fattigdom, 
socialt utanförskap, grupptryck, existentiella och personliga problem också är faktorer som 
kan bidra till lidande. 
  
Egnew (2009) menar att lidande är något ytterst personligt som ser olika ut för alla. 
Lidande är en alltigenom obehaglig och smärtsam upplevelse som inte nödvändigtvis 
endast gäller det kroppsliga. Det är även en känsla som grundar sig i upplevelsen av 
förlorad integritet och den upphör inte förrän hotet mot integriteten har försvunnit. 
Lidandet kan lindras eller övergå om patienten kan acceptera och finna mening i sin nya 
livssituation. I meningslösheten får lidandet utrymme att växa och Egnew betonar därför 
vikten av att känna mening, det är ett lika centralt begrepp för läkandet som skelettet är för 
kroppen. Allt lidande kan dock inte lindras, vissa sorter är till och med bortom den 
medicinska vetenskapens förmåga. Sjukvårdspersonalen måste därför hjälpa patienter som 
befinner sig i de mest prövande av situationer att istället upptäcka möjligheter för att kunna 
utvecklas och acceptera sin situation (Egnew, 2009). Rydé och Hjelm (2016) precis som 
Egnew (2009), fokuserar på att sjukvårdspersonalen har en skyldighet att värna om 
patientens kropp och själ. Lidandet måste både uppmärksammas och bekräftas för att inte 
patienten ska känna sig försummad samt för att kunna utveckla och bygga upp en relation. 
 
Lidande inom palliativ vård 
En livshotande cancersjukdom kan innebära svårigheter att klara sin vardag på grund av 
lidande och svåra symptom (Öhlén, 2001). Lidande framträder tydligt i livets slutskede 
(Krikorian, Limonero, Maté, 2012). Kenne Sarenmalm, Thorén-Jönsson, Gaston-
Johansson och Öhlén (2009) beskriver hur lidande inom palliativ vård visar sig genom 
fysiska och psykiska symptom som smärta, fatigue, illamående, sömnsvårigheter samt en 
rädsla inför döden och det okända. Vidare beskrivs en rädsla inför att inte längre vara en 
del av framtiden tillsammans med sina nära och kära. Rädslan inför processen att dö 
upplevs ofta skapa mer lidande än själva tanken på döden, det finns ofta en oro inför att 
tappa kontrollen, förändras fysiskt samt inte få tillräckligt med smärtlindring (Kenne 
Sarenmalm et al., 2009). Känslor av hopplöshet, förlorad värdighet samt upplevelser av att 
vara en belastning är även vanligt förekommande orsaker till lidande (Ellis et al., 2015).  
 



 4     

Lidande är och kommer förbli ett centralt begrepp inom palliativ vård (Ellis et al., 2015). 
Uppmärksammande av lidande hos de patienter sjuksköterskan vårdar ger möjlighet att 
visa omsorg och ömhet till de individer som behöver det mest. Att lida är att vara 
människa, det ingår i det naturliga förlopp som finns inom oss och är en del av att finna en 
mening för sig själv och sitt liv (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017).  
 
Lidande enligt Katie Eriksson 

Hälsa är enligt Eriksson (2018) relativt, det är inte motsatsen till sjukdom. Människan kan 
inneha hälsa i högre eller lägre grad. Hälsa är ett tillstånd där sundhet, friskhet och 
välbefinnande länkas samman och skapar en helhet. Helheten behöver inte nödvändigtvis 
utesluta närvaro av sjukdom utan det är den enskilda individens syn på hälsa som är 
avgörande, vilket innebär att en människa med en sjukdom fortfarande kan uppleva hälsa. 
Denna relation mellan hälsa, välbefinnande och ohälsa illustreras med hälsokorset 
(Eriksson, 2018).   
 
I Erikssons omvårdnadsteori är begreppet lidande fundamentalt då det anses vara en del av 
att vara mänsklig. “Liv och död, lidande och lust utgör kärnan i allt mänskligt liv. Utan 
detta vore livet tomt och utan rörelse.” beskriver Eriksson (2018, s. 323). Lidandet är något 
ont som egentligen inte har någon mening men genom att människan går igenom 
prövningar skapas en mening med lidandet. Lidandet är unikt och går ej att jämföra med 
någon annans upplevelse eller erfarenhet. En persons lidande kan med andra ord inte 
avgöras av en utomstående (Eriksson, 2018). 
 
Enligt Eriksson (2018) är upphovet och grunden till att vård finns och behövs människors  
lidande, om inte lidande fanns skulle inte vård behövas. Det finns tre olika typer av lidande 
specifikt inom vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är 
det lidande som uppstår i samband med sjukdom och behandling. Smärta är en vanlig 
orsak till lidande i all sjukdom. Den behöver inte bara vara kroppslig utan kan även 
uttryckas genom själsligt och andligt lidande som kommer från upplevelser av skam, skuld 
eller förnedring i samband med sjukdom. Vårdlidande är det lidande som uppkommer i 
samband med vårdsituationen patienten befinner sig i. Den vanligaste formen av 
vårdlidande är kränkningar av patienten och dennes värderingar. Livslidandet berör hela 
människans livssituation. Livslidandet är ett hot mot en persons existens men innebär 
också att bli berövad på något i livet. Livslidandet relaterar till allt lidande som är kopplat 
till att vara människa bland andra människor (Eriksson, 2018). 
  
Problemformulering  

Att drabbas av en livshotande cancersjukdom kan innebära både svårigheter att klara sin 
vardag på grund av lidande och svåra symptom samt att många existentiella frågor dyker 
upp. För dessa patienter kan lindrat lidande vara en väg till personlig mognad samt 
avgörande för att kunna härda ut och må bra (Öhlén, 2001). Lindrat lidande är kärnan och 
målet inom palliativ vård (Ellis et al., 2015). Ökad kunskap och en djupare förståelse kring 
lidandets ursprung och dess bidragande faktorer är centralt för hur sjuksköterskan ska 
kunna lindra lidande för patienter med cancer (Krikorian et al., 2012). Trots framsteg kring 
förståelsen av den psykosociala påverkan som en cancerdiagnos kan få fortsätter vården att 
främst ha ett biomedicinskt fokus (Kenne Sarenmalm et al., 2009). Ökad kunskap om hur 
sjuksköterskan kan lindra lidande i dess olika former för patienter med cancer är av yttersta 
vikt för att öka kvaliteten på omvårdnaden.  
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SYFTE  

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan lindra lidande hos patienter med 
cancer inom palliativ vård.  
 

METOD  

Val av Metod 

Metoden som användes var en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. 
Både kvalitativa och kvantitativa studier analyserades för att få en översikt och förståelse 
för hur sjuksköterskan kan lindra lidande hos patienter med cancer inom palliativ vård. 
Kvalitativa studier beskriver eller tolkar fenomen på djupet medan kvantitativa studier är 
mer allmängiltiga och reproducerbara. Genom att både kvantitativa och kvalitativa studier 
användes belystes ämnet utifrån flera aspekter. Med en litteraturstudie gavs möjlighet till 
att inhämta ett brett material från olika verksamheter. Ämnesområdet utökas ständigt med 
ny kunskap, den senaste forskningen granskades därför för att få en bred översikt och för 
att beskriva kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Urval  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det av största vikt att använda sig av specifika 
inklusions- och exklusionskriterier för att kunna avgränsa sökningarna och få fram 
relevanta artiklar för syftet och ämnet. Undersökningsgrupperna i studien var både 
verksamma sjuksköterskor oavsett antal yrkesverksamma år inom palliativ vård samt 
patienter över 18 år med en cancerdiagnos. Urvalet begränsades inte till studier från 
specifika länder. Vetenskapliga artiklar publicerade mellan tidsperioden 2008–2018 
inkluderades i studien för att garantera den senaste forskningen. Enbart granskade 
vetenskapliga artiklar (peer reviewed) inkluderades på svenska, engelska, norska, 
italienska, franska och spanska för att få en bredd samt för att det är språk författarna 
behärskar. Sökningarna begränsades inte till artiklar i “full text” utan all forskning 
inkluderades och beställdes även från biblioteket för att garantera att all relevant forskning 
inkluderades. Vedertagna MeSH termer och CINAHL Headings användes i sökningarna. 
Enbart etiskt godkända artiklar användes (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Datainsamling  

Datainsamlingen för att hitta vetenskapliga artiklar inom omvårdnad gjordes i databaserna 
PubMed och CINAHL. PubMed har huvudsakligen vetenskapliga artiklar inom medicin, 
omvårdnad och odontologi. Databasen CINAHL täcker områdena omvårdnad, 
sjukgymnastik och arbetsterapi. Stavningen kontrollerades noggrant då felstavade ord ger 
noll träffar. En tid bokades även med Sophiahemmets bibliotekarie för att få hjälp med 
struktur, indexeringssätt, sensitivitet och specificitet. Sökorden kombinerades i olika 
variationer samt med de booleska operatorerna AND och OR för att både begränsa och 
bredda gjorda sökningar (Forsberg & Wengström, 2016). Vetenskapliga artiklar med 
sökordet “Suffering” och relaterade begrepp inkluderades. Artiklar med liknande begrepp 
som “Emotional Distress” och “Consolation” inkluderades när de kunde kopplas direkt till 
lidande. Begreppet “Palliative Care” är kopplat till “End-of-Life Patient”, “Terminal 
Care”, “Hospice and Palliative Nursing” och “Oncologic Nursing” och användes 
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följaktligen i sökningen. Sökorden “Cancer Pain” och “Neoplasms” (tumörer) ansågs 
också lämpliga att inkludera i sökningarna i och med att vi valde gruppen patienter med 
cancer. Sökningarna redovisas i Tabell 1.   
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL 
  
Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
artiklar 

Antal inkluderade 
artiklar 

PubMed 
180416 

Palliative Care AND Suffering 
AND Cancer Pain  

407 25 7 4 

PubMed 
180416 

Terminal Care AND 
Consolation  

4 4 4 1 
 

PubMed 
180416 

Emotional Distress AND 
Cancer AND Suffering AND 
Randomised Controlled Trial 

136 25 12 1 

CINAHL 
180416 

Suffering AND End-of-Life 
Patient 

6 6 2 1 

PubMed  
180420 

Oncology Nursing (MeSH) OR 
Neoplasms/nursing* (MeSH) 
AND Suffering 

93 20 4 1 

PubMed 
180420 

Social Support (MeSH) AND 
Neoplasms/nursing* (MeSH) 
AND Nurse's Role (MeSH) 

49 20 2 1 

CINAHL 
180420 

Cancer Pain (MH) AND Nurses 134 32 5 1 
 

CINAHL 
180423 

Nursing Role (MH) OR Nurse-
Patient Relations (MH)  
AND Neoplasms (MH)   

84 23 5 1 

CINAHL 
180423 

Nursing role (MH) AND 
Neoplasms/nursing* (MH) 

29 7 2 1 

PubMed 
180423 

Neoplasms/nursing (MeSH) 
AND “Suffering” 

74 19 8 1 

CINAHL  
180423 

Hospice and Palliative Nursing 
(MH) AND Oncologic Nursing 
(MH) 

36 15 7 1 

CINAHL  
180423 

Palliative Care (MH) AND 
Cancer Pain/nursing* (MH) 

3 3 2 1 

Totalt  1055 179 60 15 
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Dataanalys  

Artikelsökningarna gjordes gemensamt och urvalsprocessen påbörjades genom att läsa 
samtliga rubriker i de gjorda sökningarna. De artiklar som saknade relevans för syftet 
exkluderades. Abstrakten till de artiklar som svarade på syftet lästes med särskilt fokus på 
metod och etiska överväganden. Totalt lästes 60 artiklar i fulltext varav 15 inkluderades i 
den slutgiltiga kvalitetsgranskningen. Insamlade artiklar lästes självständigt igenom 
upprepade gånger och granskades utifrån syftet i studien i enlighet med Rosén (2017) som 
beskriver hur detaljgranskning från två oberoende parter minskar risken att 
kvalitetsbedömningen blir färgad av en enskild individ. De 15 artiklar som valdes 
kvalitetsgranskades med Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 
klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson 
och Sandström (2016) (Bilaga A). Artiklarna fördes sedan in i en matris (Bilaga B). 
Artiklar av kvalitet I eller II valdes ut till resultatet. Enligt Rosén (2017) är 
matrisen/tabellen en förutsättning för att läsaren att kunna bedöma tillförlitligheten av 
slutsatserna.  
 
Artiklarna skrevs sedan ut, tilldelades ett nummer och lästes igenom upprepade gånger. 
Överstrykningspennor och post-it-lappar användes för att markera delar av resultatet som 
svarade på syftet. Detta utfördes självständigt och understrukna stycken jämfördes sedan 
tillsammans. Den integrerade analysen som utfördes enligt Kristensson (2014) 
genomfördes gemensamt för att sammanställa funna resultat. Resultaten arbetades igenom 
systematiskt för att skapa ett sammanhang och kategorier radades upp. Vi identifierade 
vidare huvudkategorier där mest data återfanns och arbetade sedan fram en tankekarta där 
teman skapades, dessa presenterades på A4-papper för överskådlighet med tillhörande 
artikelnummer (Kristensson, 2014).  
 
Forskningsetiska överväganden  

I enlighet med Helgesson (2015) inkluderades enbart granskade vetenskapliga artiklar 
(peer reviewed) samt studier som valt att redovisa etiska överväganden som till exempel 
informerat samtycke och konfidentialitet, för att säkerställa hög kvalitet i arbetet. För att 
kunna arbeta enligt god forskningssed läste vi båda in oss på området forskningsetik. 
Helgesson (2015) menar att det är grundläggande som forskare att alltid vara ärlig och 
försöka ha ett objektivt förhållningssätt för att säkerställa de etiska och vetenskapliga krav 
som finns på forskningen, vilket efterföljdes kontinuerligt i detta arbete. Objektivitet är en 
förutsättning för vetenskapligt bra forskning som ska vara fri från förutfattade meningar 
och egenintressen (Helgesson, 2015).  
 
Etiska övertramp som fabricering, förvanskning och plagiering hölls i åtanke under 
arbetets gång och undveks genom att vi gemensamt översatte artiklarna från engelska till 
svenska med hjälp av ett lexikon. Det är viktigt att inte manipulera forskningsresultat för 
att styra forskningen i den riktning som önskas, tolkning- samt analysarbetet av artiklarna 
utfördes följaktligen gemensamt för att förhindra eventuell manipulation, förvanskning 
eller felaktiga slutsatser och tolkningar. Plagiering undveks även genom att referera på 
korrekt sätt enligt Sophiahemmets modifierade APA-mall. Arbetet har även granskats av 
Urkund som används för plagiatkontroll vid Sophiahemmets Högskola. Inga artiklar 
exkluderades från studien för att resultatet skulle blivit motsägelsefullt. Helgesson (2015) 
beskriver hur noggrann redovisning av sökningar och tillvägagångssätt under 
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datainsamlingen möjliggör reproducerbarhet av studien. Detta följdes för att visa på att 
resultatet i denna studie inte uppstod av en tillfällighet. 
  
RESULTAT  

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan lindra lidande hos patienter med 
cancer inom palliativ vård. 15 artiklar inkluderades i studien och analyserades för att svara 
på syftet. Artiklar med både sjuksköterskors och patienters perspektiv sammanflätades i 
resultatet. Fyra olika teman framkom: Spirituell och existentiell lindring, vårdmiljöns 
betydelse, sjuksköterske-patientrelationens betydelse samt sjuksköterskans inre resurser.  
 
Spirituell & existentiell lindring 

Lidande är inte bara en konsekvens av smärta och obehag för patienter med cancer inom 
palliativ vård. Lidandet är snarare en följd av medvetenheten om en stundande död, 
avsaknad av framtid, fråntagna drömmar, osäkerhet om framtiden samt rädslan inför döden 
(Martins & Lima Basto, 2011). Religion och tron på Gud eller en högre makt ansågs vara 
centralt för lindrat spirituellt och existentiellt lidande (Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 
2015; Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2014; Langegard & Ahlberg, 2009; Martins & 
Lima Basto, 2011; Prince-Paul, 2008; Nilmanat, Promnoi, Phungrassami, Chailungka, 
Tulathamkit, Noo-urai & Phattaranavig, 2015). Prince-Paul (2008) fann att patienter 
upplevt en stärkt relation med Gud eller en högre makt efter sin cancerdiagnos. Patienterna 
beskrev relationen som en positiv och stark närvaro som fått en central roll i deras liv. 
Enligt Tornøe et al. (2015) möjliggör tron på en högre makt en möjlighet till försoning, 
återförening med avlidna och acceptans för sitt öde. Sjuksköterskan behöver inte själv vara 
troende men kan använda tron på en högre makt som ett verktyg för att bygga en 
förtroendefull relation med sina patienter, vilket är av största vikt för att kunna lindra 
lidande. 
 
Fynden i en studie av Nilmanat et al. (2015) visade på hur religion hjälpte patienter att 
genomlida sin cancersjukdom genom att ha hopp, leva i harmoni med lidandet, få inre frid, 
acceptera den oundvikliga döden och gå vidare. Lidandet hjälpte patienter hitta mening och 
öka deras andliga utveckling. Sjuksköterskan bör följaktligen vara lyhörd gentemot 
patienters religiösa tro och ge lämplig vård därefter samt även stötta familjens medverkan i 
slutskedet. Även mindfullnessövningar kan hjälpa patienter som lider att förbereda sig 
mentalt, återfå självkontroll och en känsla av autonomi (Nilmanat et al., 2015). 
 
Sjuksköterskor i en studie av Tornøe et al. (2014) beskrev patienters lidande som en “total 
smärta” som inkluderade både emotionellt, spirituellt, existentiellt samt fysiskt lidande. 
Tornøe et al. (2014) samt Daines, Stilos, Mura, Fitch, McAndrew, Gill och Wright (2013) 
tar upp vikten av att sjuksköterskor diskuterar existentiella och spirituella frågor med 
patienter för att hjälpa dem lindra det emotionella lidandet som det innebär att acceptera en 
kommande död. Detta för att uppnå försoning, kunna leva sista tiden fullt ut, säga hejdå 
samt dela sin sorg. Sjuksköterskorna i studien upplevde att patienter som öppnat upp och 
delat med sig av sina känslor dragit nytta av detta och fått en mer rofylld död. Viktigt är 
även att sjuksköterskor uppmärksammar och tolkar patienters drömmar som en väg till 
förståelse för djupare rädslor och orsaker till lidande. Patienters autonomi och integritet 
måste dock alltid respekteras. Tornøe et al. (2014) menar att ett tecken på existentiellt och 
spirituellt lidande kan vara om en patient konstant ber om mer smärtlindring och lugnande 
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läkemedel. Sjuksköterskan måste följaktligen vara inkännande och undersöka 
bakomliggande orsaker på djupet. 
 
Langegard och Ahlberg (2009) menar på att känslan av tillhörighet, sammanhang och 
acceptans bidrar till lindrat lidande. Patienterna i studien beskrev behovet av att känna 
tillhörighet med andra människor, Gud, nära och kära men även att känna en inre trygghet. 
Flertalet av deltagarna upplevde kommunikation med andra patienter i samma situation 
särskilt tröstande och mindre krävande. Patienterna beskrev även ett behov av att få berätta 
“sin historia” för att kunna acceptera och förstå sin situation. Lloyd-Williams, Cobb, 
O’Connor, Dunn och Shiels (2012) bekräftar även fördelarna för patienter att få berätta 
“sin historia”. Genom interventionen ”focussed narrative interview” uppmanas patienter 
diskutera sina egna perspektiv på meningsfullhet och sitt psykiska, fysiska, sociala och 
spirituella välmående samt känslor av lidande. Patienterna uppmanas även dela med sig av 
vad de upplevt som huvudorsak till lidande samt vilka resurser de använt sig av för att 
bibehålla en känsla av välmående. Lloyd-Williams et al. (2012) anser att ”focussed 
narrative interview” kan vara ett kostnadseffektivt sätt för sjuksköterskan att behandla 
vanliga symptom inom palliativ vård för att öka patienternas välmående. 
 
Martins och Lima Basto (2011) fann att sjuksköterskan kan hjälpa patienter att leva och att 
dö genom full dedikerad uppmärksamhet. Genom att få patienter att acceptera sitt öde, 
fokusera på positiva tankar, leva i nuet och planera kortsiktiga projekt skapas hopp trots 
avsaknad av framtid. Hoppet hjälper patienter hantera sina rädslor och ta sig igenom 
sjukdomslidandet. Både Martins och Lima Basto (2011) och Daines et al. (2013) fann att 
sjuksköterskor kan hjälpa patienter i livets slutskede att dö på bästa sätt genom att uppfylla 
deras sista önskemål samt tillfredsställa spirituella behov som till exempel att prata med en 
präst eller ringa in anhöriga. Trots att döden är ett känsligt ämne anser sjuksköterskor i en 
studie av Hong, Song, Liu, Wang och Wang (2014) att patienter med långt framskriden 
cancer kan dra nytta av att utbildas i processen att dö. Patienter med cancer behöver 
utbildning för att acceptera döden på ett rofyllt sätt och därigenom även förbättra sin 
livskvalité under den sista tiden i livet.  
 
Vårdmiljöns betydelse 

En rofylld, trivsam och lugn miljö anses vara av största vikt för patienter med cancer inom 
palliativ vård (Tornøe et al., 2014; Martins & Lima Basto, 2011; Nilmanat et al., 2015). 
Martins och Lima Basto (2011) tar upp att en vårdmiljö både kan bidra till lidande och 
lindra lidande. För att hjälpa patienter att vårdas i en så hälsofrämjande miljö som möjligt 
eftersträvades det att skapa en trivsam stämning. Sjuksköterskorna i studien hade utvecklat 
en strategi där familjen välkomnades oavsett tid på dygnet för att skapa en familjär 
vårdmiljö för patienterna. Musik, aromaterapi, hudvård och massage nämndes även bidra 
till en ökad livskvalitet och trivsel för patienter på avdelningen. Nilmanat et al. (2015) 
beskriver också hur patienter önskar flexibla besökstider för vänner och familj samt hur 
viktigt det är med en trivsam miljö på avdelningen som liknar hemmet. Tornøe et al. 
(2014) belyser vikten av att sjuksköterskan tillgodoser patienters religiösa önskemål, till 
exempel servera halalkött, tillhandahålla bönerum, komma i kontakt med en imam eller 
präst, sjunga religiösa sånger, bibelläsning och bönestund.  
 
Çıracı, Nural och Saltürk (2016) understryker vikten för patienter att få stöd från familj och 
att dela känslomässigt lidande. Det framkom i studien att det är viktigt för sjuksköterskan 
att utvärdera ensamhet och uppmuntra familj samt vänner att finnas där för att kunna ge 
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bättre stöd. Patienter som inte får besök från familj och vänner är i behov av extra stöd från 
sjuksköterskan. För att kunna möta dessa behov behöver sjuksköterskan informera 
patienter om alla potentiella stöd som finns att erbjuda i omvårdnadsmiljön (Hong et al., 
2014). Tornøe et al. (2014) beskriver hur sjuksköterskor i studien upplever hur olika 
atmosfärer i patientrum kan vara. En sjuksköterska berättar om rum fyllda av energi, 
glädje, kärlek och skratt med nära och kära och minns även en patient som satt och drack 
champagne med sin familj och hyllade livet trots långt framskriden sjukdom. 
 
Konstterapi som en alternativ behandling framkom vara effektiv för att reducera vanliga 
symptom hos patienter med cancer som ångest, illabefinnande, trötthet, sorg och 
depression i en studie av Lefevère, Ledoux och Filbet (2015). Konstterapi, oavsett antal 
sessioner, kan därför rekommenderas av sjuksköterskor till alla patienter inom palliativ 
vård. En studie av Cowen, Streit Miccio och Parikh (2017) visade på vikten av att 
tillhandahålla information om de positiva effekter som massage har på cancerrelaterade 
och behandlingsrelaterade symptom som t.ex. smärta, ångest och fatigue. Fynden visade att 
en energibaserad terapi vid namn ”Reiki” var en av de mest populära massagetyperna 
tillsammans med ”terapeutisk beröring”. Dessa behandlingar kan utföras av sjuksköterskor 
istället för att vara en tilläggstjänst av en massageterapeut. Slutligen visade fynd i en studie 
av Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2014) vikten av att humor används i vårdmiljön 
då den hjälper sjuksköterskan att etablera en miljö där patienter känner sig hemma, 
bekväma och avslappnade. Att sjuksköterskan använder sig av humor sågs även som ett 
tecken på en trivsam arbetsmiljö. 
 
Sjuksköterske-patientrelationens betydelse 

Sjuksköterske-patientrelationen är en viktig beståndsdel inom omvårdnad av patienter med 
cancer. Interaktioner är viktiga då de minskar stress, ångest, depression och lägger grunden 
för en tillitsfull relation (Banning & Gumley, 2013). Essentiellt i sjuksköterske-
patientrelationen ansågs vara att lyssna empatiskt, stötta, visa intresse och finnas där, detta 
för att kunna lindra lidande på bästa sätt (Tornøe et al., 2015; Tornøe et al., 2014; 
Langegard & Ahlberg, 2009; Lloyd-Williams et al., 2012; Martins & Lima Basto, 2011; 
Daines et al., 2013; Seyedfatemi, Borimnejad, Mardani Hamooleh & Tahmasebi, 2014). 
Etablering av förtroende mellan patient och sjuksköterska skapas genom att sjuksköterskan 
finns där, visar tillgänglighet, delar lidandet samt har mod och ork att inte överge patienten 
i dess svåraste stunder (Tornøe et al., 2015).  
 
Sjuksköterskan kan lindra lidande genom att dela tystnad med patienter och trösta med 
aktiv närvaro och beröring om det inte finns ork att prata. Om patienter inte önskar prata 
om sina känslor är det viktigt att det respekteras för att inte inkräkta på autonomin. 
Sjuksköterskor i studien belyser även vikten av att bekräfta patienters tankar och känslor, 
använda sig av olika röstlägen samt att uppmuntra till att dela med sig av oro och lidande. 
Sjuksköterskan måste även vara inkännande och tolka patienters signaler för att kunna se 
och förstå det fysiska lidandet, detta för att även kunna lindra det psykiska lidandet. På så 
vis uppnås en förbindelse och relation med tillit (Tornøe et al., 2014). 
 
I en studie av Langegard och Ahlberg (2009) beskriver patienter hur sjuksköterskor kan 
lindra lidande genom att förmedla lugn och trygghet, bekräfta och förstå deras verklighet. 
Genom bekräftelse och att sjuksköterskan minns individuella berättelser stärks patienterna 
och deras känsla av tillit vilket bidrar till tröst och lindring. Langegard och Ahlberg 
beskriver även hur det krävs kreativitet, kunskap och mod för att identifiera när en patient 
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är i behov av tröst. Sjuksköterskor kan med små medel inbringa tröst hos patienter, till 
exempel genom sitt kroppsspråk eller att hälsa med ett leende. Vikten av att som 
sjuksköterska lyssna och som patient få bli sedd bekräftas även av Lloyd-Williams et al. 
(2012) som uppmanar sjuksköterskor att genomföra ”focussed narrative interview” som ett 
kostnadseffektivt sätt att behandla vanliga symptom inom palliativ vård.  
 
Martins och Lima Basto (2011) beskriver hur viktigt det är för sjuksköterskan att vara 
närvarande, tillgänglig, öm, respektfull och hängiven för att kunna lindra lidande och 
uppnå högsta möjliga välmående hos patienter. Vidare beskrivs hur sjuksköterskan kan 
genom att skapa djupa varma relationer med varje patient även uppfatta lidandet lättare och 
underlätta för patienter att leva den sista tiden fullt ut. Detta genom att till exempel 
tillhandahålla analgetika och antiemetika för att minska fysiska symptom som orsakar 
lidande. Seyedfatemi et al. (2014) beskriver också vikten för sjuksköterskan att förstå 
fysisk smärta, prata om biverkningar samt uppmuntra patienter att öppna upp. 
Aggressivitet kan ofta vara ett tecken på ett bakomliggande lidande. Seyedfatemi et al. 
(2014) och Daines et al. (2013) menar följaktligen att sjuksköterskor genom att stötta, 
stärka, vara engagerade och lyssna bidrar till psykologiskt empowerment för att kunna 
lindra patienters lidande. Daines et al. (2013) beskriver även hur sjuksköterskan underlättar 
för patienter i övergången till palliativ vård genom att koordinera och planera inför 
kommande förändringar. Hong et al. (2014) belyser också vikten av en djup sjuksköterske-
patientrelation för emotionellt stöd och verktyg för att hantera sin sjukdom. 
 
Emotionella interventioner sjuksköterskan kan använda sig av för att lindra lidande är 
tröstande ord, beröring, uppmuntran, få patienter att skratta, visa affektion, skapa lugn, 
ögonkontakt, le och anpassa röstläget (Martins & Lima Basto, 2011; Tornøe et al., 2014). 
Sjuksköterskan kan även lindra det psykiska lidandet genom att ge information om 
sjukdomsförloppet vilket bidrar till realistiska förväntningar samt minskar ångest, oro, 
osäkerhet och rädsla (Martins & Lima Basto, 2011; Hong et al. 2014). Banning och 
Gumley (2013) tar också upp vikten av att utbilda patienter om sin sjukdom, särskilt i 
länder där vissa grupper saknar kunskap om cancer och det betraktas som en smittsam 
sjukdom.  
 
Patienter som befann sig livets slutskede uttryckte i en studie av Prince-Paul (2008) vikten 
av nära och personliga relationer. Alla deltagare ansåg att ”personliga relationer” stärktes 
av erfarenheten av att vara i livets slutskede. Prince-Paul menar att sjuksköterskan på så vis 
kan stötta patienter i livets slut genom att få dem att förstå vikten av sociala relationer samt 
att delta i sociala tillställningar och aktiviteter som gav dem en anledning att leva vidare 
trots att de var döende. Tanay et al. (2014) belyser vikten av humor i sjuksköterske-
patientrelationen och hur det hjälper till att skapa en trygg relation. Humorns fördelar och 
positiva effekt erkändes av både vuxna patienter med cancer samt av sjuksköterskor. 
Patienterna upplevde humor som ett positivt attribut hos en sjuksköterska och den bidrog 
till en avslappnad stämning och en känsla av förtroende.  
 
Sjuksköterskans inre resurser 

Tornøe et al. (2015) beskriver hur sjuksköterskor fann det givande att hjälpa patienter hitta 
försoning och att de kände ett behov av att se resultat av deras arbete. Behovet av att känna 
sig duktig beskrevs som en drivkraft för sjuksköterskor i deras arbete.  Sjuksköterskeyrket 
kräver ett konstant fokus på problemlösning, vilket gjorde att sjuksköterskorna i studien 
upplevde det svårt när de inte kunnat lindra patienters lidande. De upplevde dessa 
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situationer som att de inte utfört ett tillräckligt bra arbete. Sjuksköterskorna betonade dock 
den rationella aspekten att det inte alltid går att lindra lidande. Tornøe et al. (2015) trycker 
på vikten av att ha den insikten och acceptera att det inte alltid är möjligt att lösa patientens 
problem. Vidare beskrivs även hur sjuksköterskan bör ha insikt om att det är en svår och 
krävande situation för alla. Känslor av frustration, ilska och kritik från både patient och 
anhöriga gentemot sjuksköterskan är ett sätt att ventilera lidandet. Personlig mognad och 
mod att våga och orka bära patientens lidande är följaktligen essentiellt för sjuksköterskan. 
Palliativ vård kan vara emotionellt krävande och kan lätt leda till känslor av hjälplöshet 
och sårbarhet för sjuksköterskan. Det är därför av största vikt att få stöd från kollegor och 
reflektera över tuffa situationer samt ventilera känslor för att kunna uthärda emotionella 
prövningar (Tornøe et al., 2014).  
 
Genom att hjälpa patienter leva den sista tiden i livet kan det bli smärtsamt för 
sjuksköterskan när patienter dör, i och med de varma relationer som utvecklas. Med varje 
patient som sjuksköterskan följer och vårdar kommer även ett personligt lidande då hon 
genom sin relation med patienten har kännedom om deras inre oförverkligade drömmar, 
rädslor, vilja att leva och hjälplöshet inför sjukdomsförloppet. Sjuksköterskans lidande 
bidrar till lärande och personlig mognad vilket möjliggör förändring och utveckling. 
Lidandet hjälper även till att förvärva en större social kompetens och skicklighet i att 
hantera sitt och andras lidande (Martins & Lima Basto, 2011). Banning och Gumley (2013) 
beskriver hur sjuksköterskan behöver ha en stark vilja och emotionell stabilitet för att 
kunna hantera de utmaningar och krav jobbet innebär, då kraven annars medför en hög risk 
för utbrändhet. 
  
DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan lindra lidande hos patienter med 
cancer inom palliativ vård. Vårt resultat visar att lidande måste lindras både emotionellt, 
spirituellt, existentiellt samt fysiskt (Tornøe et al., 2014). Religion och tron på Gud eller en 
högre makt framkom som centralt för lindrat spirituellt och existentiellt lidande (Tornøe et 
al., 2015; Tornøe et al., 2014; Langegard & Ahlberg, 2009; Martins & Lima Basto, 2011; 
Prince-Paul, 2008; Nilmanat et al., 2015). Sjuksköterskan måste vara lyhörd gentemot 
patienters religiösa tro och ge lämplig vård därefter samt även stötta familjens medverkan i 
slutskedet (Nilmanat et al., 2015). Vi såg att sjuksköterskan själv inte behöver vara troende 
för att kunna lindra lidande, men tron på en högre makt kan användas som ett verktyg för 
att bygga en förtroendefull relation med patienter (Tornøe et al., 2015). En rofylld, trivsam 
och lugn miljö ansågs även vara av största vikt för patienter med cancer inom palliativ vård 
(Tornøe et al., 2014; Martins & Lima Basto, 2011; Nilmanat et al., 2015). Vårt resultat 
visade både att vårdmiljön kan bidra till lidande samtidigt som den kan lindra lidande 
(Martins & Lima Basto, 2011). Följaktligen anser vi att sjuksköterskan bör eftersträva att 
patienter vårdas i en så hälsofrämjande miljö som möjligt samt bidra till att skapa en 
trivsam stämning.  
 
I vårt resultat framkom även sjuksköterske-patientrelationen som en viktig beståndsdel 
inom omvårdnad av patienter med cancer. Interaktionerna mellan sjuksköterska och patient 
är viktiga då de lindrar lidande, minskar stress, ångest, depression och lägger grunden för 
en tillitsfull relation (Banning & Gumley, 2013). Essentiellt i sjuksköterske-
patientrelationen ansågs vara att lyssna empatiskt, stötta, visa intresse och finnas där, detta 
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för att kunna lindra lidande på bästa sätt (Tornøe et al., 2015; Tornøe et al., 2014; 
Langegard & Ahlberg, 2009; Lloyd-Williams et al., 2012; Martins & Lima Basto, 2011; 
Daines et al., 2013; Seyedfatemi et al., 2014). Slutligen framkom rollen som 
sjuksköterskans inre resurser har i att lindra lidande. Vi fann att personlig mognad och mod 
att våga och orka bära patientens lidande är essentiellt för sjuksköterskan (Tornøe et al., 
2014). Lidandet hjälper även sjuksköterskan att förvärva en större social kompetens och 
skicklighet i att hantera sitt och andras lidande (Martins & Lima Basto, 2011). 
 
Enligt Eriksson (2018) är upphovet och grunden till att vård finns och behövs människors 
lidande, om inte lidande fanns skulle inte vård behövas. Eriksson beskriver vidare hur 
lidandet är något ont som egentligen inte har någon mening, men genom att människan går 
igenom prövningar skapas en mening med lidandet. Detta ses tydligt i studien av Nilmanat 
et al. (2015) som fann att lidandet hjälpte patienter hitta mening och öka deras andliga 
utveckling. Även tidigare forskning av Egnew (2009) beskriver vikten av att finna mening 
i sin situation för att kunna lindra lidande. Det framkom i vårt resultat att då patienter 
funnit mening kunde de lättare acceptera sin kommande död, uppnå försoning och leva 
sista tiden fullt ut (Tornøe et al., 2014). Eriksson (2018) definierar tre olika dimensioner av 
lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. I studien av Tornøe et al. (2014) 
beskrivs att lidande måste lindras både emotionellt, spirituellt, existentiellt samt fysiskt 
vilket vi anser vara i enlighet med Erikssons teori. Tornøe et al. (2014) menar att ett tecken 
på existentiellt och spirituellt lidande kan vara om en patient konstant ber om mer 
smärtlindring och lugnande läkemedel. Följaktligen måste sjuksköterskan tolka patienters 
signaler för att kunna se och förstå det fysiska lidandet, detta för att även kunna lindra det 
psykiska lidandet. Vårt resultat visar på att vara inkännande och undersöka bakomliggande 
orsaker på djupet krävs av sjuksköterskan för att kunna lindra Erikssons tre dimensioner av 
lidande (Eriksson, 2018). 
 
Tidigare forskning av Rydé och Hjelm (2016) precis som Egnew (2009), visar på att 
sjukvårdspersonal har en skyldighet att värna om patienters kropp och själ. Lidandet måste 
både uppmärksammas och bekräftas för att patienten inte ska känna sig försummad samt 
för att kunna utveckla och bygga upp en relation. Sjuksköterskan måste hjälpa patienter 
som befinner sig i de mest prövande av situationer att upptäcka möjligheter för att kunna 
utvecklas och känna acceptans (Egnew, 2009). Ett av kärnelementen inom palliativ vård 
enligt Mok och Chiu (2004) är en god sjuksköterske-patientrelation, även kommunikation 
beskrivs av Hagiwara et al. (2017) som en essentiell del för att uppnå palliativ vård av hög 
kvalitet. Sjuksköterskor som utvecklar relationer med tillit visar på en helhetssyn kring 
omvårdnad samt förståelse för patientens lidande (Mok & Chiu, 2004). Detta framkommer 
även i vårt resultat där vi fann att sjuksköterskan genom att lyssna empatiskt, stötta, visa 
intresse och finnas där lägger grunden för en god sjuksköterske-patientrelation, för att 
kunna lindra lidande på bästa sätt (Tornøe et al., 2015; Tornøe et al., 2014; Langegard & 
Ahlberg, 2009; Lloyd-Williams et al., 2012; Martins & Lima Basto, 2011; Daines et al., 
2013; Seyedfatemi et al., 2014). 
 
Vidare framkom i vårt resultat hur sjuksköterskan genom att skapa dessa djupa varma 
relationer med varje patient även uppfattar lidandet lättare och underlättar för patienter att 
leva den sista tiden fullt ut (Martins & Lima Basto, 2011). Även Prince-Paul (2008) 
beskriver hur sjuksköterskan stöttar patienter i livets slut genom att få dem att förstå vikten 
av sociala relationer samt att delta i sociala tillställningar och aktiviteter vilket gav dem en 
anledning att leva vidare trots att de var döende. Detta kan även ses i tidigare forskning av 
Löfmark et al. (2007) som tar upp hur sjuksköterskan kan stödja patienter till att leva ett så 
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aktivt liv som möjligt fram till slutet vilket kan påverka sjukdomsförloppet positivt genom 
ökad livskvalitet. Detta är särskilt viktigt då det dessutom framkom att patienters palliativa 
vårdbehov inte alltid möts fullt ut (Hong et al., 2014). Följaktligen ser vi att det finns ett 
behov av utveckla kunskap kring dessa brister. Tidigare forskning av Powell och Hulkower 
(2017) betonar att den palliativa vården är långt ifrån perfekt, vilket vi tror kan bero på att 
det många gånger kan uppstå konflikter mellan anhöriga och patienters önskemål samt med 
sjukvårdspersonalens riktlinjer och arbetssätt. Det framkom även i vårt resultat att allt 
lidande inte går att lindra (Tornøe et al. (2015) vilket överensstämmer med tidigare 
forskning av Egnew (2009) som även beskriver hur visst lidande kan vara bortom den 
medicinska vetenskapens förmåga att lindra. Vi tror att det i dessa situationer är av särskild 
vikt för sjuksköterskan att hjälpa patienter acceptera sin situation för att uppnå bästa 
möjliga livskvalitet.   
 
Metoddiskussion  

Vi valde att använda oss av en allmän litteraturstudie som metod för att få en bred översikt 
av ämnesområdet och den senaste forskningen (Forsberg & Wengström, 2016). Det är av 
stor vikt att basera en litteraturstudie på tillräckligt många vetenskapliga artiklar. Vi fann 
ett brett utbud av artiklar inom forskningsområdet palliativ vård och upplevde följaktligen 
inga problem att finna en tillfredsställande mängd av god kvalitet (Henricson, 2017). Enligt 
Henricson (2017) är det centralt att välja rätt sökord, översätta med hjälp av lexikon och 
kombinera dessa korrekt för att hitta relevanta artiklar som svarar mot syftet. I och med vår 
initiala begränsade kunskap kring sökning i databaser tog vi hjälp av biblioteket på 
Sophiahemmets Högskola för utbildning i sökteknik. Vi valde att söka i flera databaser 
med omvårdnadsfokus, vilket Henricson (2017) menar stärker arbetets validitet. 
Trovärdigheten styrktes ytterligare i arbetet genom att enbart använda artiklar som var 
vetenskapligt granskade (peer reviewed). Resultatets sensitivitet kan anses hög då samma 
studier återkom i flera olika sökordskombinationer och på så vis stärks även trovärdigheten 
i arbetet. Fritextsökning och ämnessökning kombinerades för att även hitta oindexerade 
artiklar (Henricson, 2017).  
 
Vi beskrev urvalsprocessen och datainsamlingen noggrant vilket Henricson (2017) menar 
stärker studiens reproducerbarhet. För att besvara studiens syfte inkluderades främst 
kvalitativa studier då de beskriver eller tolkar fenomen på djupet (Forsberg & Wengström, 
2016). Då vi inte begränsade sökningarna till enbart engelska möjliggjordes ett större urval 
av forskning i datainsamlingen. De artiklar som överensstämde med syftet var dock enbart 
skrivna på engelska vilket gjorde att en inklusion av artiklar på andra språk ej kom att bli 
aktuellt. Vi granskade samtliga artiklar först separat och sedan gemensamt vilket stärker 
reliabiliteten enligt Henricson (2017). Artiklarna kvalitetsgranskades med Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A). 15 artiklar inkluderades vilket ansågs 
tillräckligt för att besvara syftet, 12 bedömdes vara av högsta kvalitet samt 3 av medelhög 
kvalitet. Inga artiklar med låg kvalitet inkluderades, vilket stärker resultatet då artiklarnas 
kvalitet påverkar trovärdigheten (Berg et al., 1999; Willman et al., 2011; Henricson, 2017). 
Då vi aldrig utfört en kvalitetsgranskning innan finns en risk för felklassificering av 
artiklarna. Analysen av artiklarna gjordes först individuellt för att sedan hitta teman 
gemensamt, vilket skapade resultatet. Ett induktivt förhållningssätt tillämpades under 
denna process (Henricson, 2017). 
 
Genom att en diskussion förts kontinuerligt om resultatet och huruvida det svarar på syftet 
tillsammans med handledare och handledningsgrupp stärktes trovärdigheten i arbetet. 
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Studiekamrater användes som hjälp för att läsa resultat och försäkra att det var grundat i 
data (Henricson, 2017). Världsdelarna Europa, Asien och Nordamerika representeras i vår 
studie, vilket ger ett globalt perspektiv. Även om det finns skillnader i sjukvårdssystem, 
kultur och religion mellan de olika inkluderade världsdelarna, anser vi att det finns 
tillämpbarhet av examensarbetets resultat i Sverige. Forskningsetiska överväganden som 
gjordes i föreliggande studie för att säkerställa hög kvalitet i arbetet var att enbart inkludera 
artiklar som utförligt redovisat etiska överväganden. Valda artiklar tog bland annat upp att 
deras studie blivit etiskt godkänd, använt sig av informerat samtycke samt säkerställande 
av konfidentialitet (Helgesson, 2015).  
 
Slutsats   

Resultatet visar på att sjuksköterskan bör lindra lidande både emotionellt, spirituellt, 
existentiellt samt fysiskt. Sjuksköterske-patientrelationen framkom vara essentiell genom 
att sjuksköterskan lyssnar empatiskt, stöttar, visar intresse och finns där. Tron på Gud eller 
en högre makt är central för att finna mening med lidande och känna acceptans för sin 
situation. Även en rofylld, trivsam och lugn miljö där familj och vänner välkomnas är av 
största vikt. Sjuksköterskan behöver ha en stark vilja, mod och emotionell stabilitet för att 
hantera de utmaningar och krav som palliativ vård av patienter med cancer innebär. 
 
Fortsatta studier   
 
Ett område som vi anser vore värdefullt att studera närmare är betydelsen av konst och 
konstterapi inom palliativ vård. Lefèvre et al. (2015) såg hoppfulla tendenser i sin studie 
gällande symptomlindring vid konstterapi, det skulle dock behövas en större studie med 
fler deltagare och kontrollgrupp för att med större säkerhet kunna generalisera resultatet. 
Det vore vidare av intresse att studera hur palliativ vård skiljer sig eller vilka likheter som 
finns globalt då vi enbart presenterat artiklar från tre av sju världsdelar. Detta för att kunna 
identifiera generella riktlinjer för palliativ vård globalt.  
 
Klinisk tillämpbarhet   
 
I och med att befolkningen blir äldre och fler människor drabbas av cancer, anser vi att 
palliativ vård är ett högst aktuellt och viktigt ämne. Fynden i vårt arbete skulle kunna bidra 
till att öka förståelsen för och uppmärksamma vikten av palliativ vård. Tillämpningen av 
dessa kunskaper kring hur sjuksköterskan kan lindra lidande hos patienter med cancer 
inom palliativ vård, kan ge sjuksköterskor aktuella och konkreta redskap i praktiken för att 
på bästa sätt lindra lidande och öka livskvalitet i livets slut.  
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BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 
kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 
studie/Randomised controlled trial 
(RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 
eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 
prospektiv men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser 
och erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 
otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar  
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Tornøe, K. A., 
Danbolt, L. J., 
Kvigne, K. & 

Sørlie, V. 
 

2015 
Norge 

	

The challenge of 
consolation: 
nurses’ 
experiences with 
spiritual and 
existential 
care for the dying-
a 
phenomenological 
hermeneutical 
study 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter inom 
spirituell och 
existentiell 
omvårdnad av 
döende patienter 
 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Sjuksköterskor intresserade av 
palliativ vård med en mängd olika 
erfarenheter inom palliativ vård. 
Sjuksköterskorna hade arbetat i 9-21 
år. 
Datainsamling: Narrativ intervju med 
en öppen fråga samt uppföljning med 
förtydligande frågor vid behov.  
Analys: Lindseth & Norbergs 
fenomenologiska hermeneutiska 
analysmetod. 

6 
(-) 

 

Sjuksköterskornas åtgärder för att lindra 
lidande syftade till att bidra till en lugn och 
harmonisk död för patienterna. Detta genom 
att hjälpa patienterna acceptera döden, lösa 
olika praktiska frågor samt uppnå försoning 
med nära och kära och gud. 

K 
I 

 
Tornøe, K. A., 
Danbolt, L. J., 
Kvigne, K. & 

Sørlie, V. 
 

2014 
Norge	

The power of 
consoling 
presence - hospice 
nurses’ 
lived experience 
with spiritual and 
existential care 
for the dying 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
lindra både 
spirituellt och 
existentiellt 
lidande hos 
döende patienter 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Erfarna hospice sjuksköterskor 
med lång erfarenhet. 8-35 års 
arbetslivserfarenhet hade deltagarna 
och alla hade en specialisering i 
antingen onkologi eller palliativ vård. 
Datainsamling: Narrativ intervju med 
en öppen fråga samt uppföljning med 
förtydligande frågor vid behov 
Analys: Lindseth & Norbergs 
fenomenologiska hermeneutiska 
analysmetod. 

8 
(-) 

Nyckelteman var att sjuksköterskan kan 
lindra/trösta genom att identifiera existentiellt 
och spirituellt lidande, vara lyhörd, känna av 
atmosfären i rummet och trösta genom 
tystnad, samtal och religion. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes)	

Titel	 Syfte	 Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys)	

Deltagare  
(bortfall)	

Resultat	 Typ 
Kvalitet	

 
Çıracı, Y., 

Nural, N. & 
Saltürk, Z. 

 
2016 

Turkiet	

Loneliness of 
oncology patients 
at the end of life	

Studien 
utvärderade 
ensamhet hos 
patienter med 
cancer i sen 
palliativ fas och 
därigenom 
tillhandahålla 
medvetenhet till 
sjuksköterskorna 
som vårdar denna 
grupp.	

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Patienter med metastaserad 
cancer samt medvetenhet om sin 
sjukdom, över 18, läskunniga, mental 
kapacitet att förstå deras situation och 
problem, ej isolerade samt möjlighet 
till att kommunicera.   
Datainsamling: Patienterna fick 
besvara ett frågeformulär som 
inkluderade sociodemografiska 
aspekter samt ”UCLA Loneliness 
Scale” som innehåller faktorer som 
påverkar ensamhet.   
Analys: SPSS 15.0 för statistisk 
analys	

55 
(-)	

Att få stöd från familj och att dela 
känslomässigt lidande visade sig vara kopplat 
till känslan av ensamhet. Mer än hälften av 
patienterna behövde psykologiskt stöd för att 
kunna hantera sin situation. Det framkom att 
det därför är viktigt för sjuksköterskan att 
utvärdera ensamhet inom palliativ vård för att 
kunna ge bättre stöd. Patienter som inte får 
besök från familj och vänner är i behov av 
extra stöd från sjuksköterskan. Både 
emotionellt och medicinskt stöd var viktigt för 
en ökad livskvalitet.	

P 
I	

 
Lefevère, C., 

Ledoux, M. & 
Filbet, M. 

 
2015 

Frankrike	

Art therapy 
among palliative 
cancer patients: 
Aesthetic 
dimensions and 
impacts on 
symptoms	

Syftet med 
studien var att 
patienter inom 
palliativ vård fick 
värdera genom 
självskattning 
huruvida en eller 
flera konstterapi 
sessioner 
påverkade 
symptomen 
smärta, ångest, 
illabefinnande, 
sorgsenhet och 
depression.  
	

Design: Kvantitativ studie 
Urval: Långt framskriden 
cancerdiagnos, möjlighet att 
kommunicera på franska, möjlighet 
att delta i 1h lång konstterapisession 
samt möjlighet att genomföra 
självskattningen. 
Datainsamling: Patienter fick 
självskatta en modifierad ESAS med 
6 symptom 5 minuter innan och efter 
konstterapi sessionen.  En visuell 
skala användes 5 minuter efter 
konstterapi sessionen med tre 
dimensioner: ”good”, ”well”, 
”beautiful”.  
Analys: Statistisk analys med R 2014 
programvara för Mac.	

28 
(6)	

Av 22 patienter som deltog i 63 konstterapi 
sessioner upplevde 47 % att den allmänna 
ångesten minskade. En signifikant reduktion 
av alla studerade symptom (ångest, 
illabefinnande, trötthet, sorg, depression) 
observerades. Studien bekräftar fördelarna 
med konstterapi oavsett antal sessioner. 
Konstterapi går därför att rekommendera till 
alla patienter inom palliativ vård oavsett hur 
långt framskriden sjukdom de har.	

P 
I	

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IV 
 

 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Langegard, U. 
& Ahlberg, K. 

 
2009 

Sweden 

Consolation in 
Conjunction With 
Incurable Cancer 

Syftet i studien 
var att öka 
kunskapen kring 
vad patienter med 
obotbar cancer 
upplevde 
tröstande under 
sjukdomsförloppet 
 

Design: En kvalitativ beskrivande 
tvärsnittsstudie 
Urval: Patienter med cancer på ett 
hospice som talade svenska samt utan 
demens eller liknande tillstånd 
Datainsamling: semistrukturerade 
intervjuer som spelades in och 
transkriberades. 
Analys: ”The constant comparative 
method” även benämnt grundad teori. 

13 
(3) 

Fyra kategorier dök upp i resultatet 
”sammanhang”, ”självkontroll”, ”bekräftelse” 
och ”acceptans”. Kärnbegreppet som 
upptäcktes i studien var ”att bli sedd” och 
därigenom uppleva en känsla av sammanhang, 
självkontroll, bekräftelse och acceptans och på 
så vis känna tröst. Studien visar att tröst är ett 
steg mot att öka patienters välmående och när 
patienter känner att deras lidande 
uppmärksammas och förstås av en annan 
människa fylls de av lättnad. 

K 
I 

 
Lloyd-

Williams, M., 
Cobb, M., 

O’Connor, C., 
Dunn, L. & 
Shiels, C. 

 
2012 

England 

A pilot 
randomised 
controlled trial to 
reduce suffering 
and emotional 
distress in patients 
with advanced 
cancer 
 

Syftet i studien 
var att fastställa 
om en “focussed 
narrative 
interview” skulle 
kunna lindra de 
olika 
beståndsdelarna 
av lidande, ångest 
och depression 
hos patienter med 
framskriden 
cancer. 
 

Design: Randomiserad klinisk 
prövning 
Urval: Patienter över 18 år med långt 
framskriden cancerdiagnos utan 
problem att skriva och tala engelska. 
Datainsamling: Båda urvalsgrupperna 
fick svara på ESAS, BEDS, FACIT 
spiritualitetsformulär och skatta sitt 
lidande med en VAS-skala.  Utvalda 
patienter deltog sedan i en narrativ 
intervju. Forskaren bad patienterna att 
diskutera perspektiv på deras känsla 
av mening, deras psykologiska och 
fysiska välmående och deras känsla 
av lidande. Fokus låg på patienten 
som skulle berätta sin historia och 
dela med sig av faktorer som bidragit 
till lidande och resurser de använt sig 
av för att bibehålla sitt välmående. 
Analys: SPSS version 14 

100 
(-) 

Patienter bjöds in till att delta i en ”focussed 
narrative interview” där de uppmanades 
diskutera deras egna perspektiv på 
”meningsfullhet” och deras psykiska, fysiska, 
sociala och spirituella välmående samt känslor 
av lidande. Patienterna uppmanades dela med 
sig av vad de upplevt som huvudorsak till 
lidandet samt vilka resurser de använt sig av 
för att bibehålla en känsla av välmående. De 
största förbättringarna som sågs gällande både 
depression och ångest (enligt ESAS) var efter 
4 veckor, Patienter i interventionsgruppen 
visade även på en statistiskt signifikant 
förbättring av upplevd smärta efter 8 veckor.  
Interventionen ”focussed narrative interview” 
som kan utföras av utbildad vårdpersonal kan 
vara ett kostnadseffektivt sätt att behandla 
vanliga symptom inom palliativ vård för att 
öka patienternas välmående. 

RCT 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 



V 
  

 
Författare 

År (för 
publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes)	

Titel	 Syfte	 Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys)	

Deltagare 
(bortfall)	

Resultat	 Typ 
Kvalitet	

 
Martins, C. & 
Lima Basto, 

M. 
 

2011 
Portugal 

Relieving the 
Suffering of End-
of-Life Patients: 
A Grounded 
Theory Study 

Det huvudsakliga 
syftet i studien var 
att förstå processen 
kring de 
omvårdnadsåtgärder 
som används för att 
lindra lidande hos 
patienter i livets 
slutskede. 

Design: En kvalitativ studie med 
grundad teori och triangulering 
Urval: Sjuksköterskor på en 
avdelning med cancerpatienter som 
jobbat där i minst 6 månader. Även 
patienter med långt framskriden 
cancer med möjlighet att 
kommunicera samt anhöriga.  
Datainsamling: Deltagarobservation, 
formella och informella intervjuer, 
analys av omvårdnadsjournaler.  
Sjuksköterskorna på avdelningen 
intervjuades. I ett andra steg 
intervjuades patienter och anhöriga.  
Analys: ”The constant data 
comparison method” med Charmaz 
kodningssystem. Insamlad data 
undersöktes, kodades, jämfördes och 
kategoriserades med hjälp av 
dataprogrammet NVivo 7. 

47 
(-) 

Studien visade på att omvårdnad för att lindra 
lidande är en dynamisk process med 
interaktion, väsentlighet och systematik. 
Essentiellt är att etablera en djup relation med 
varje patient. Sjuksköterskan kan hjälpa 
patienterna genom att ge fysiskt stöd, få dem 
att acceptera sin situation, stötta dem 
emotionellt, underlätta och motivera vänner 
och familj att vara närvarande för att trösta. 
Sjuksköterskan hjälper även patienterna att dö 
och att uppfylla deras sista önskemål   

K 
I 

 
Banning, M. 

& Gumley, V. 
 

2013 
Pakistan 

Case Studies of 
Patient 
Interactions, Care 
Provision and the 
Impact of 
Emotions: A 
Qualitative Study 

Syftet i studien var 
att utforska 
uppfattningar, 
åsikter, känslor 
samt 
känslohantering hos 
sjuksköterskor på 
ett onkologisjukhus 

Design: En kvalitativ studie 
Urval: Sjuksköterskor på ett 
cancersjukhus i åldrarna 22-58 år 
med allt från 2-30 års erfarenhet 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Tematisk innehållsanalys för 
att identifiera och analysera funna 
teman. 

32 
(-) 

Tre teman framkom i studien: bekräftande av 
patienters känslor, professionellt beteende och 
patientdeltagande samt emotionell kontroll. 
Att interagera med patienter är viktigt då det 
lindrar ångest, stress, depressioner och bidrar 
till att bilda relationer mellan sjuksköterskan 
och patienten. En sjuksköterska måste ha en 
stark vilja och emotionell stabilitet för att 
kunna möta de utmaningar som finns och för 
att tillgodose patienternas behov. Annars 
riskerar sjuksköterskan utbrändhet och 
emotionell utmattning. 
 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VI 
 

 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 
Prince-Paul, 

M. 
 

2008 
USA 

Understanding the 
meaning of social 
well-being at the 
end of life 

Syftet var att få en 
ökad förståelse för 
socialt 
välbefinnande samt 
olika aspekter av 
livskvalitet ur 
döende patienters 
perspektiv. 

Design: En kvalitativ studie med 
fenomenologisk och hermeneutisk 
ansats. 
Urval: Patienter med långt 
framskriden cancer, kognitivt 
närvarande samt smärta på en nivå 
där de kunde klara av en intervju. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer med patienter tills teoretisk 
mättnad uppnåddes.   
Analys: Datainsamling och analys 
skedde simultant. Giorgi-metoden 
användes för analys. Den består av 
kodning baserat på framväxande 
kategorier och identifiering av den 
essentiella meningen. Ny data 
jämförs tills teman uppkommer.   

8 
(-) 

Patienter i livets slutskede med en 
framskriden cancer uttryckte i studien vikten 
av nära och personliga relationer. Alla 
deltagare trodde att ”personliga relationer” 
stärktes av erfarenheten av att vara i livets 
slutskede. Sjuksköterskan kan på så vis stötta 
patienter i livets slutskede genom att få dem 
att förstå vikten av sociala relationer. 

K 
I 

 
Nilmanat, K., 
Promnoi, C., 

Phungrassami, 
T., 

Chailungka, 
P., 

Tulathamkit, 
K., Noo-urai, 

P. & 
Phattaranavig, 

S. 
 

2015 
Thailand 

Moving Beyond 
Suffering: the 
Experiences of 
Thai Persons 
With Advanced 
Cancer 
 

Syftet med studien 
var att utforska hur 
Thailändare med 
långt framskriden 
cancer kunde ta sig 
igenom lidande i 
livets slutskede. 
 

Design: En longitudinell kvalitativ 
fallstudie 
Urval: Patienter över 20 år med långt 
framskriden cancer och förväntad 
överlevnad på mindre än 6 månader. 
Möjlighet att kommunicera på 
thailändska och tillräckligt med 
styrka för att orka delta i en intervju. 
Medvetenhet om sin diagnos samt 
familjens godkännande att delta i 
studien. 
Datainsamling: Strukturerade 
intervjuer samt observationer. 
Analys: Induktiv kvalitativ analys 
enligt Patton 

21 
(6) 

Patienterna i studien försökte hitta sätt att 
fortsätta leva med lidandet på deras väg mot 
livets slutskede. Att uppleva lidande i livets 
slut kan hjälpa patienter att hitta mening och 
öka deras andliga utveckling. Studien 
uttryckte vikten av religion och andlighet som 
ett sätt för patienterna att genomlida lidandet. 
Sjuksköterskan måste vara lyhörd gentemot 
patienternas religiösa tro och ge lämplig vård 
därefter samt även stötta familjens medverkan 
i patientens slutskede. Mindfullnessövningar 
kan hjälpa dem som lider att förbereda sig 
mentalt, återfå självkontroll och en känsla av 
autonomi. Viktigt är även att skapa en trivsam 
miljö på avdelningen som liknar hemmet. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



VII 
 

 
 
 
 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes)	

Titel	 Syfte	 Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys)	

Deltagare 
(bortfall)	

Resultat	 Typ 
Kvalitet	

 
Daines, P., 
Stilos, K., 
Mura, S., 
Fitch, M., 

McAndrew, 
A., Gill, A. & 

Wright, F. 
 

2013 
Kanada 

Nurses' 
experiences 
caring for patients 
and families 
dealing with 
malignant bowel 
obstruction 

Syftet med studien 
var att utforska 
erfarenheter hos 
sjuksköterskor som 
vårdar patienter 
med malign 
tarmobstruktion 
samt deras anhöriga 
för att få en ökad 
förståelse för detta 
fenomen. 
 

Design: En kvalitativ studie 
Urval: Sjuksköterskor som vårdat 
patienter med malign tarmobstruktion 
under de senaste sex månaderna. De 
flesta sköterskorna hade 11 års 
erfarenhet eller längre av att vårda 
cancerpatienter.  
Datainsamling: Sex 
semistrukturerade intervjuer och två 
fokusgruppsintervjuer. 
Analys: Kvalitativ deskriptiv analys. 
NVIVO programvaran för kvalitativ 
dataanalys användes också. 

15 
(-) 

Det framkom i studien att rädsla och 
osäkerhet är stora hinder för patienterna att 
komma över. Sjuksköterskan måste vara 
förberedd och kunna lyssna och hjälpa 
patienterna att erkänna påverkan som 
sjukdomen har på kroppen. Sjuksköterskan 
kan även lindra lidandet genom att finnas där 
och lyssna samt diskutera existentiell oro. På 
så vis kan patienterna hantera deras situation 
med en livsbegränsande sjukdom. 
Sjuksköterskan spelar även en stor roll i att 
stötta familjen. Studien bekräftade vikten av 
sjuksköterskerollen som lyssnande, engagerad 
samt stöttande av både patient och familj. 

K 
II 

 
Seyedfatemi, 

N., 
Borimnejad, 
L., Mardani 

Hamooleh, M. 
& Tahmasebi, 

M. 
 

2014 
Iran 

 

Iranian nurses' 
perceptions of 
palliative care for 
patients with 
cancer pain 
 

Syftet med studien 
var att identifiera 
Iranska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
palliativ vård av 
patienter med 
cancersmärta. 
 

Design: En kvalitativ studie 
Urval: Sjuksköterskor med en 
kandidatexamen från tre sjukhus 
specialiserade på cancervård. Deras 
arbetslivserfarenhet varierade mellan 
4-18 år. 
Datainsamling: semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Innehållsanalys användes för 
att kategorisera data. 

15 
(-) 

Studien identifierade två huvudteman, 
hantering av fysisk smärta och psykologiskt 
empowerment. Vikten av kommunikation 
betonades och användning av läkemedel för 
smärtpalliation. Även vikten av ett stödjande 
beteende samt ångestlindring identifierades i 
studien. Sjuksköterskan inom palliativ vård 
måste kunna identifiera vilken typ av lidande 
patienten upplever, fysiskt eller psykiskt. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 
 



VIII 
 

 
 

Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där 

studien 
genomfördes)	

Titel	 Syfte	 Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys)	

Deltagare 
(bortfall)	

Resultat	 Typ 
Kvalitet	

 
Cowen, V. S., 
Streit Miccio, 
R. & Parikh, 

B. 
 

2017 
USA 

 

Massage Therapy 
in Outpatient 
Cancer 
Care: A 
Metropolitan Area 
Analysis 
 

Syftet med studien 
var att kartlägga 
cancercenter med 
massageterapi 
integrerat som ett 
komplement för 
patienter med 
pågående 
behandling. 

Design: Beskrivande ”mixed-
metohds” 
Urval: cancercenter inom en radie på 
8 mil från Newark, New Jersey 
sammanställdes av American College 
of Surgeons Commission on Cancer 
locator and The National Cancer 
Institute. 
Datainsamling: Systematisk 
genomgång av cancercentrens 
hemsidor efter information om 
massage samt telefonundersökning 
med ett frågeformulär med 14 öppna 
frågor 
Analys: Innehållsanalys av hemsidor 
samt dataanalys med SPSS version 
20. 

78 
(-) 

En majoritet av centren i studien tillhandahöll 
information om massage mot cancerrelaterade 
symptom och behandlingsrelaterade symptom 
på deras hemsidor för att utbilda om dess 
positiva effekter på symptom som t.ex. 
smärta, ångest och fatigue. 51,3% av 
behandlingscentren erbjöd massageterapi på 
plats för patienter med pågående behandling. 
Studien visade att ”Reiki”, en energibaserad 
terapi var en av de mest populära 
massagetyperna samt ”terapeutisk beröring”. 
Fynden i studien menar på att dessa sorter kan 
utföras av sjuksköterskor istället för som en 
tilläggstjänst som debiteras.  

P 
I 

 
Tanay, M. A., 
Wiseman, T., 
Roberts, J. & 

Ream, E. 
 

2014 
England 

 

A time to weep 
and a time to 
laugh: humour in 
the nurse-patient 
relationship in an 
adult cancer 
setting 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
användningen av 
humor i 
sjuksköterske-
patientrelationen på 
en onkologisk 
avdelning. 
 

Design: Kvalitativ studie med en 
modifierad etnografisk ansats 
Urval: Sjuksköterskor med minst 1 
års erfarenhet inom onkologisk 
omvårdnad samt patienter på 
avdelningen.  
Datainsamling: Observation av både 
sjuksköterskor och patienter samt 
informella intervjuer, 
semistrukturerade formella intervjuer 
Analys: Tematisk analys 

21 
(-) 

Fynden i studien belyser vikten av humor i 
sjuksköterske-patientrelationen. Humorns 
fördelar och positiva effekt erkändes både av 
vuxna patienter med cancer samt av 
sjuksköterskor. Patienterna upplevde humor 
som ett positivt attribut hos en sjuksköterska. 
Regelbunden reflektion och utvärdering 
hjälpte till att försäkra att humorn användes 
på ett lämpligt sätt. Äldre mer erfarna 
sjuksköterskor eller chefer bör utforska 
modeller för att hjälpa till och guida nya 
sjuksköterskor till att använda humor. 

K 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Hong, J., 

Song, Y., Liu, 
J., Wang, W. 
& Wang, W. 

 
2014 
China 

Perception and 
fulfilment of 
cancer patients' 
nursing 
professional 
social support 
needs: from the 
health care 
personnel point of 
view 

Syftet med studien 
var att utforska 
cancerpatienters 
behov av socialt 
stöd från 
sjuksköterskors och 
läkares perspektiv. 
 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Legitimerade sjuksköterskor 
och läkare med minst 1 års erfarenhet 
av vård av cancerpatienter. Kunna 
tala Mandarin 
Datainsamling: Fem 
semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer 
Analys: Innehållsanalys 

32 
(-) 

Studien fann att sjuksköterskor identifierat 
flera behov hos cancerpatienter som t.ex. 
behov av information, emotionellt och 
psykologiskt stöd, mobilisering av sociala 
resurser och palliativ omvårdnad under vissa 
stadier. För att kunna möta dessa behov är det 
viktigt att sjuksköterskor informerar 
patienterna om alla potentiella stöd som finns 
att erbjuda. 

K 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


