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SAMMANFATTNING 

Den palliativa vården är en vård som är inriktad på att lindra inte att bota i livets slutskede. 

Vården integrerar de existentiella och psykologiska aspekterna samt strävar efter en god 

livskvalitet för patienten. Denna vård stödjer patienten till att leva så aktivt som möjligt fram 

till döden och är även till för att stödja de närstående under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet. Lidandet och behoven för patienten kan delas in i fyra olika former fysisk, psykisk, 

andligt och socialt och det palliativa vårdteamet runt patienten samarbetar för att lindra 

smärtan inom alla dessa områden. Sjuksköterskans uppgift är att stödja hela människan och 

inte bara lindra de fysiska symtomen, att kunna se dennes behov och att möta patienten där 

denne befinner sig just nu. 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka behov av omvårdnad patienter med cancer har 

i det palliativa skedet. Metoden som valdes ut var en forskningsöversikt. De 19 artiklar vi 

valde ut har granskats och värderats och utifrån vårt syfte och frågeställning redovisats i 

resultatet. 

Patienterna hade ett stort behov av att få hjälp med de plågsamma fysiska symtomen. De 

patienter som hade mindre fysiska besvär hade en bättre livskvalitet jämförelsevis med de 

patienter som hade svåra fysiska besvär. Patienterna hade egna strategier för att avleda 

smärtan, exempelvis genom att utföra enkla vardagssysslor. Massage och fysisk mobilisering 

visade sig också minska smärtsamma symtom och skapa ett välmående. Behovet av en god 

kommunikation med vårdpersonalen framkom som viktigt och att vårdpersonalen hade tid att 

lyssna och att finnas där för patienten. Dessa behov blev tillgodosedda när personalen tog sig 

tid, var ärlig i sin information, gav ögonkontakt och visade empati. Ett professionellt stöd från 

sjuksköterskor lindrade lidandet i det palliativa skedet och detta gjorde att patienterna även 

fick en känsla av trygghet. Patienterna hade behov av att upprätthålla nära personliga 

relationer genom att ofta träffa sina närstående. De personliga relationerna stärktes ofta i det 

palliativa skedet, detta bidrog också till att de kände en mening med livet.Religion hade någon 

form av betydelse för de flesta patienter i det palliativa skedet. När patienter fick stöd 

gällande religiösa och andliga frågor ökade deras livskvalitet och det andliga lidandet 

minskade. Att känna hoppfullhet och att bevara sin värdighet beskrevs som behov att 

upprätthålla för att ha kvar sin självständighet och att känna att livet hade ett syfte.  För att 

lindra lidandet behövdes ett professionellt stöd från sjuksköterskor och det visade sig att 

patienterna kände sig trygga när sjuksköterskan hade kontroll och hade god kunskap om deras 

sjukdom. Patienterna i det palliativa skedet hade olika syn på kommunikationen och 

informationen från vårdpersonalen. En del ansåg det som fel att förmedla falska 

förhoppningar och andra betonade vikten av att hoppet måste få finnas kvar. Detta kan vara en 

svår balansgång i den palliativa vården, att ge rätt och tydlig information samtidigt som 

patienten inte ska tappa hoppet. Ökad tillgång till alternativa behandlingar och åtgärder skulle 

kunna bidra till högre livskvalitet för patienter med cancer som befinner sig i det palliativa 

skedet. 

Nyckelord: palliativ vård, livskvalitet, cancer, lidande, behov 
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BAKGRUND  

Palliativ vård  

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium, vilket betyder mantel. I detta 

sammanhang innebär ordet mantel något som lindrar inte något som botar (Sandman & 

Woods, 2005). I den palliativa vården betraktas döden som en normal process som varken 

påskyndas eller fördröjs. Vården integrerar de existentiella och psykologiska aspekterna samt 

strävar efter en god livskvalitet. Denna vårdform stödjer patienten till att leva så aktivt som 

möjligt fram till döden. I den palliativa vården ingår symtomlindring av smärta och andra 

påfrestande symtom. Patienternas familj får stöd under sjukdomstiden och efter dödsfallet. 

För att tillgodose patienternas och familjens behov finns ett vårdteam bestående av olika 

yrkesgrupper. Palliativ vård är lämplig även tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med 

behandlingar som strålbehandling och cytostatika vars syfte är att förlänga livet (WHO, 

2011). Den palliativa vården inbegriper två faser. Det är en tidig fas som är lång där aktiva 

insatser fortfarande kan vara aktuella, som till exempel cytostatikabehandling, strålbehandling 

och rehabilitering med syfte att förlänga livet och öka livskvaliteten för patienten. Den kortare 

fasen omfattar dagar, veckor eller någon månad. Döden kommer allt närmare och de fysiska 

krafterna försämras, detta för med sig ångest och oro hos patienterna (Edberg & Wijk, 2009, 

Beck-Friis & Strang, 2005).  

Hospice  

Cicely Sanders startade den moderna hospicevården. År 1967 öppnade hon St Christophers 

hospice i London, hon ansåg att vården av döende patienter var alltför tekniskt inriktad och att 

detta gjorde det svårt att tillgodose de svårt sjuka patienternas olika behov. Hospicevården 

blev en vårdfilosofi (Widell, 2003). I Sverige startades ett antal hospice med inspiration från 

Sanders filosofi, men det dröjde ända till i början av 1990-talet innan den palliativa vården på 

allvar kom in i den svenska hälso- och sjukvårdskontexten (Sandman & Woods, 2003). 

Hospice är en palliativ vårdavdelning där arbetet bygger på hospicefilosofin. Detta innebär att 

omvårdnad och sjukvård ges till patienterna ur ett fysiskt, psykiskt, andligt och socialt 

perspektiv. Stöd ges också till anhöriga. På denna vårdavdelning kan patienterna få 

behandling, träning, avlastning för en kortare tid när det har ett behov av det i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2006). Målen för hospice är att lindra smärta och andra plågsamma symtom 

och att ge psykologiskt stöd till patienterna och närstående, samt att hjälpa patienterna till att 

leva så aktivt som möjligt trots att döden är nära (Beck- Friis & Strang, 2005). 

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH   

Den avancerade hemsjukvården är vanligtvis en verksamhet som är knuten till ett sjukhus. 

ASIH är en aktiv helhetsvård och professionella vårdinsatser behövs för att kunna möta alla 

svåra situationer som kan uppstå vid dödsfall i hemmet. Sjuksköterskorna som jobbar i det 

palliativa vårdteamet har oftast en specialistutbildning i onkologi eller är utbildade 

distriktssköterskor. Målet med ASIH är att se till att patienterna som vårdas i hemmet får en 

så bra livskvalitet som möjligt och att ha kontroll över patienternas symtom. I och med att det 
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finns denna typ av vård är det möjligt att undvika onödiga förflyttningar till ett sjukhus 

(Drevenhorn, 2010). 

Lidandet i det palliativa skedet 

Det finns olika former av lidande i vården: Sjukdomslidandet är det lidande som upplevs på 

grund av sjukdom och behandling. Vårdlidandet är lidandet som orsakas av själva sjukvården. 

Vårdpersonalen uppmärksammar inte patienternas lidande och patienterna kan uppleva det 

som att de varken blir sedda eller hörda. Detta kan vara ett omedvetet handlande av 

vårdpersonalen, avsaknad av reflektion och en bristande kunskap. Livslidandet är lidandet 

som upplevs i relation till livet- att leva och hur det kommer att vara att inte leva. Att lidandet 

handlar om smärta som patienterna tillfogas vid sjukdom och behandling är något som varit 

känt under alla tider. Kroppslig smärta kan vara något som är outhärdligt och påverkar 

människan själsligt och andligt. Den kroppsliga smärtan är orsakad av sjukdom och 

behandling (Eriksson, 2001, Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud& Fagerberg, 2003). 

Fysiskt 

Lidandet i livets slutskede är ofta plågsamma kroppsliga symtom som smärta och illamående 

(Sandman & Woods, 2003). De vanligaste och mest påfrestande fysiska symtomen är svaghet, 

smärta, viktnedgång och fatigue. Fatigue är en kroppslig trötthet som gör att patienterna aldrig 

känner sig utvilade och är orkeslösa (Lundh-Hagelin, 2008). Symtom som kan uppkomma för 

patienter med en obotlig cancer sjukdom är även aptitlöshet, förstoppning, och kräkningar. 

Dessa symtom varierar från patient till patient beroende på dennes psykosociala status och 

sjukdomstillstånd och kan även vara biverkningar av läkemedelsbehandling (Dalal, Del 

Fabbro & Bruera, 2006, Sandman & Woods, 2003). Omvårdnaden när det gäller det fysiska 

lidandet är att lindra de plågsamma symtomen. Vården är inriktad på att skapa ett 

välbefinnande och det gäller att överväga om eventuella behandlingar och undersökningar 

som kan ge plågsamma biverkningar är nödvändiga när tillfrisknande inte är målet (Beck-

Friis & Strang, 2005). 

Psykiskt  

De flesta döende patienter upplever perioder av ledsamhet och sorgsenhet, detta är en normal 

reaktion i döende processen. Döende patienter sörjer det som de kommer att förlora, sitt liv, 

familj och närstående, glädjestunder i livet, förlorade möjligheter i livet. Sorg och lidande 

över att inte få uppleva framtida händelser som exempelvis att få barnbarn eller vara 

närvarande vid sitt barns student. Sorgen är en naturlig del av de fysiska och psykiska 

förändringar som uppstår i livets slutskede. Patienterna behöver stöd i sin sorg från 

vårdteamet i form av psykologiskt stöd och rådgivande samtal. Även depression förekommer 

hos döende patienter, det kan vara svårt att avgöra om personen befinner sig i sorg eller är 

deprimerad. Symtom som talar för att patienterna är drabbad av en depression går också att 

härleda till att han/hon är i sorg. En skillnad kan vara att en människa som är i sorg 

fortfarande känner ett hopp och att en person som är drabbad av depression vanligtvis känner 

en hopplöshet. En sorg går ofta i vågor medan en depression är ett patologiskt tillstånd. 

Patienter som drabbats av depression kan behöva både psykologisk rådgivning och 
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farmakologisk behandling. Det psykiska lidandet hos de döende patienterna kan också bero på 

en oro för sina familjemedlemmar, hur livet kommer att bli för dem när han/hon har dött. Stöd 

från personalen kan vara till hjälp, exempelvis att de tillsammans med familjen sätter sig ner 

och planerar inför framtiden (Vujeyanthi, Periyakoli & Hallenbeck, 2002) Hopplöshet, 

psykiskt lidande, ångest och depression har också visat sig i en studie av Mystakidou et 

al.,(2008) vara faser i den döendes sorgearbete. Patienter i den palliativa vården beskriver 

även en existentiell ensamhet som leder till en känsla av isolering och att tappa kontrollen 

över sitt liv. Insikten om den närliggande döden gör att patienterna förlorar energi och får en 

känsla av vanmakt (Sand, Strang & Milberg, 2008). Patienter i livets slutskede pendlar ofta 

mellan olika känslotillstånd, därför är det av stor vikt att personal som ska vårda döende 

patienter bör ha kunskap om hur människor kan reagera inför sin kommande död för att kunna 

förstå patienternas problematik (Beck-Friis & Strang, 2005).    

Socialt 

Det vanligaste lidandet när det gäller relationer till andra människor är olika former av 

ensamhet och social isolering. Lidandet i livets slutskede kan handla om att patienterna blir 

illa bemötta av sina anhöriga eller av vårdpersonal. Det kan handla om att bli kränkt, 

ignorerad eller behandlad som en icke levande människa. Ett problem som kan uppstå är att 

vårdpersonalen förståelse för patienternas önskningar eller behov inte är tillräckliga. Detta 

kan leda till att patienterna inte känner förtroende för personalen och på grund av detta inte 

heller kan tala om de existentiella frågor som kan uppkomma (Sandman& Woods, 2003). När 

det gäller omvårdnaden av patienternas sociala smärta är det av betydelse att personalen 

känner till patienternas förhållande till de närstående. Samtidigt ska respekt för patienternas 

integritet visas och en distans till de sjukas personliga förhållanden hållas. Personalen bör få 

med de närstående i vården av patienten när det handlar om vård som inte kräver medicinsk 

kunskap (Beck-Friis & Strang, 2005). Det är också förekommande att patienterna känner en 

rädsla över att bli övergivna av familj och vänner på grund av att situationen blir för 

påfrestande för de närstående (Vujeyanthi , Periyakoli & Hallenbeck, 2002).  

Andligt   

Det själsliga och andliga lidandet är mindre omskrivet och beskrivs som ett lidande som 

sjukvårdspersonalen är medveten om och som är en direkt följd av sjukdomen (Eriksson, 

2001). För att kunna lindra patienternas andliga lidande är det betydelsefullt att 

vårdpersonalen ställer frågor angående patienternas eventuella tro och religion (Vujeyanthi, 

Periyakoli & Hallenbeck, 2002). Det själsliga och andliga lidandet förorsakas av olika 

upplevelser av skam, skuld eller förnedring som människan känner vid sin sjukdom eller 

pågående behandling (Eriksson, 2001). Hos döende människor finns ofta ett behov av att 

summera livet, omvårdnadsåtgärderna kan därför vara att aktivt lyssna till patienternas 

livshistoria. Patienterna kan även få hjälp av sjukhuskyrkan som hjälper till med själavård och 

vägledning gällande existentiella och andliga frågor (Beck-Friis & Strang, 2005).   

Andlighet har beskrivits som en viktig aspekt för livskvaliteten för patienter med cancer. Tron 

beskrivs vara till hjälp för att kunna känna hopp och finna tröst under den svåra tiden. Det kan 
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också vara negativa tankar som att det är gud som kontrollerar deras öde, och har kontroll 

över deras sjukdom och en förlust av sin tro och en känsla av osäkerhet och hopplöshet 

(Ferell, Smith, Juarez & Melancon, 2003). Frågor som varför händer detta mig dyker också 

upp. Att känna meningsfullhet är också en viktig komponent. Det kan exempelvis handla om 

nära meningsfulla relationer och att ha fritidsintressen som skapar mening i livet (Strang & 

Strang, 2001).                                                

Att ha en tro eller en religion att luta sig emot kan ha betydelse i den palliativa vården. En 

positiv religiös tro kan bidra till tröst, stöd, styrka och vägledning för den sjuke. En negativ 

inställning kan däremot innebära att patienterna känner sig övergivna eller upplever att 

sjukdomen är ett straff (Hebert, Zdaniuk, Schulz & Scheier, 2009).   

Hopp 

Hopp och hopplöshet spelar en stor roll i den palliativa vården och för den döende människan. 

Det har visat sig att döende patienter som fortfarande känner hopp lider av mindre ångest och 

är mindre drabbade av depression än de som känner en hopplöshet inför situationen. Hoppet 

kan vara en önskan att bli frisk från sin sjukdom, att leva några månader till eller ett hopp om 

en god, fridfull och smärtfri död (Mystakidou, Parpa, Tsilika, 2008). Hoppet hos en människa 

är individuellt och unikt. Hoppet är en central del i den palliativa vården och en viktig coping-

strategi för den döende människan. Faktorer som kan upprätthålla patienternas hopp är 

närståendes och vänners positiva attityder och inställningar. Om möjlighet finns att 

upprätthålla sociala aktiviteter och fritidsintressen leder detta ofta till en hoppfullhet hos 

patienterna (Reynolds M.A, 2008).  

Symtomlindring 

För att bättre kunna förstå patientens smärta kan smärta delas in i fyra olika former, 

fysisk, psykisk, social och andlig smärta. Det palliativa vårdteamet består av olika 

yrkesgrupper med olika kompetens som samarbetar efter målet att lindra smärtan 

inom dessa fyra olika former av smärta. Patienternas sjukdomshistoria och symtom 

analyseras, medicinsk behandling utförs och åtgärder som använts dokumenteras. 

Åtgärder för att minska de sociala och andliga problemen kommer i andra hand. Det 

är först när de fysiska plågsamma symtomen är under kontroll som patienternas kan 

fokusera på samtal om andliga och sociala frågor (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Sjuksköterskans betydelse för patienter och närstående i den palliativa vården

  

För att patienterna ska kunna lita på sjuksköterskan är en stor del av sjuksköterskans roll i den 

palliativa vården att bygga upp en förtroendefull relation till patienterna. För att kunna göra 

detta måste sjuksköterskan kunna anpassa sig till patienterna, kunna se deras behov, och att 

möta patienterna där dessa befinner sig just nu. Det gäller att eftersträva en balans i sin 

professionalitet som sjuksköterska så att relationen inte blir för ytlig eller för känslosam. En 

annan viktig del handlar om kommunikation, både den verbala och icke verbala. 

Sjuksköterskans professionalitet handlar om balansen att veta när denne bör tala eller bör vara 
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tyst. För att kunna behärska detta krävs det att sjuksköterskan är ödmjuk och respektfull och 

även har den teoretiska kunskap som krävs. Uppriktighet och ärlighet är en av de faktorer som 

bestämmer kvaliteten i relationen mellan sjuksköterska och patienter. Det är viktigt att inte 

undanhålla väsentlig information från patienterna. Patienterna kan exempelvis märka genom 

sjuksköterskans kroppssignaler att han/hon inte är uppriktig och det kan göra att patienterna 

inte kan lita på sjuksköterskan i fortsättningen. Omvårdnadsåtgärderna kan också bestå av att 

få praktisk, informativt och känslomässigt stöd (Liu, Mok & Wong, 2006). Det är en stor 

utmaning för sjuksköterskan i den palliativa vården att hitta en balans i hur denne ska 

uppträda mot patienterna. Det kan handla om vilken information hon/han kan ge patienterna 

för att patienterna inte ska tappa hoppet, eller vad patienterna har för förväntningar och 

förmågor och att hitta en balans mellan avståndstagande och intimitet (Boroujeni, 

Mohammad, Oskowie & Sandberg, 2009). 

En närstående kan vara en familjemedlem, en släkting eller en vän som står patienterna nära 

antingen relationsmässigt eller känslomässigt (Sandman &Woods, 2003). Stödet till 

närstående har en viktig funktion i den palliativa vården, delvis på grund av att det underlättar 

för dessa att orka stödja patienterna under sjukdomstiden om de själva får hjälp av 

vårdteamet. Det har visat sig att när närstående får stöd och hjälp under vårdtiden underlättar 

det deras sorgearbete. Det är vanligt förekommande att patienterna känner ett ansvar att stödja 

sina närstående i sorgearbetet, ett bidragande stöd till de närstående underlättar därför även 

för patienterna i bördan av att trösta sina närmaste (Beck-Friis & Strang, 2005). Närstående 

kan drabbas av en känslomässig sorg när den som står en nära får en allvarlig sjukdom. Den 

ångest som den sjuke upplever kan drabba även den närstående. En del närstående känner sig 

utmattade och får egna fysiska hälsoproblem och det kan leda till en rädsla av att det skulle 

kunna påverka deras förmåga att ta hand om den som är sjuk. När patienterna blir allt sämre 

kan de närstående uppleva att det är svårare att lämna de sjuka ensamma och detta påverkar i 

sin tur de närståendes sociala kontakter, fritidsintressen och arbete. Detta kan leda till fysisk 

och social isolering för de närstående och en känsla av att leva i en parallell värld med den 

som är sjuk och att allt i livet är centrerat kring sjukdomen. Den närstående kan uppleva att de 

lever i en känslomässig berg och-dalbana ( Murray et al., 2010). 

Problemformulering 

Att få en diagnos på en obotlig cancer sjukdom leder till en existentiell kris hos den drabbade 

människan. Patienter har beskrivit att sjukdomen leder till isolering, delvis på grund av att 

sjukdomsförloppet gör patienterna mindre kapabla att socialisera sig. Patienter kan också 

uppleva att omgivningen undviker kontakt på grund av rädsla och obehag inför sjukdomen. 

En del av patienterna har beskrivit en känsla av att vara ensamma i en egen värld (Sand & 

Strang, 2006). Oro hos patienter när de närmar sig livets slut kan bland annat bero på rädsla 

för döden och smärta samt oro över att bli beroende av andra människor (Roth & Massie, 

2007). För att kunna hjälpa patienterna att känna sig så välmående som möjligt i det palliativa 

skedet är det viktigt att vårdpersonalen vet vilka behov patienterna har (Beck-Friis & Strang, 

2005). 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva vilka behov av omvårdnad patienter med cancer har i det palliativa 

skedet. 

Frågeställning 

Vilka stödjande omvårdnadsåtgärder behöver patienter för att lindra det fysiska, psykiska, 

sociala och andliga lidandet? 

 

METOD 

Val av metod  

Metoden som valdes var en forskningsöversikt, vilket innebär att systematiskt söka, 

sammanställa litteratur inom valt problemområde och kritiskt granska denna. Litteratur inom 

detta område var vår informationskälla, vi avgränsade oss till en frågeställning och ett 

specifikt syfte med vår forskningsöversikt. Data vi har redovisat bygger på vetenskapliga 

tidsskriftartiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Undersökningsgruppen var vuxna 

människor från 19 år och uppåt som var drabbade av en obotlig cancersjukdom och som 

befann sig i det palliativa skedet. I artikelsökningen var urvalskriterierna engelska och 

svenska original artiklar som publicerats mellan år 2001-2011 och som innehöll aktuell 

forskning inom vårt valda område. För att få ett urval av artiklar som passade till vårt syfte 

kombinerade vi olika sökord i PubMed, så kallade MeSh-termer som står för medical subject 

headings (Forsberg & Wengström, 2008). Huvudsökorden som användes i PubMed var: 

terminal care, neoplasms, palliative care, terminally ill, nurse patient relations och social 

support. Vi gick även tillväga på samma sätt i CINAHL, där vi använde oss av Cinahl 

headings som är motsvarigheten till Mesh- termerna som finns i Pub Med. Huvudsökorden 

som användes i Cinahl var: neoplasms, terminal care, quality of life, palliative care och 

terminally ill. Genomförda sökningar presenteras i tabell 1. 

 

Manuella sökningar 

Manuella sökningar utfördes utifrån studerande av referenslistor till vetenskapliga artiklar 

som berörde valt problemområde. 42 stycken abstrakts lästes igenom och 12 stycken artiklar 

lästes i fulltext, artiklarna som inte svarade på forskningsöversiktens syfte exkluderades. Fem 

stycken av dessa artiklar inkluderades i resultatet. Manuella sökningar har även utförts genom 

att i PubMed söka på tidskrifter som endast innehåller artiklar som var peer-reviewed och som 

var specialiserade inom valt område (Forsberg & Wengström, 2008). 

Dataanalys 

Val av abstrakts gjordes utefter de vetenskapliga artiklarnas titlar. Utefter titlarna valdes 

flertalet artiklar bort på grund av att författarna läst artiklarnas abstrakt i ett tidigare skede i 
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studien och ansett att dessa inte stämde överens med forskningsöversiktens syfte. Sedan lästes 

abstrakten igenom för att avgöra om de vetenskapliga artiklarna stämde överens med 

forskningsöversiktens syfte. Därefter valdes de vetenskapliga artiklarna ut och lästes av båda 

författarna (Forsberg & Wengström, 2008). Vi använde oss av ett modifierat 

bedömningsunderlag utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) för att bedöma och granska originalartiklarnas kvalitet och för att 

klassificera dem. Klassificeringen av artiklarna gjordes gemensamt. 19 stycken artiklar som 

var av god kvalitet och som överensstämde med syftet för vår forskningsstudie valdes ut och 

lästes igenom ytterligare en gång av båda författarna (Forsberg & Wengström, 2008). 

Studiernas resultat analyserades och användes i föreliggande studies resultat. Därefter 

upprättades en matris (se bilaga II) där resultatets alla inkluderade artiklar skrevs in och varje 

studie beskrevs med dess författare, år, land, titel, syfte, metod, bortfall, resultat samt 

klassificering som författarna gjort utefter det modifierade bedömningsunderlaget utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  
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Tabell 1. 

Redovisning av databassökning i PubMed och Cinahl.   

Totalt inkluderades 19 artiklar i arbetet. 

 

Sökord Databas Träffar Lästa 

abstract 

Valda 

artiklar 

Datum 

Terminal care  AND Neoplasm  AND Palliative 

care 

AND Communication 

PubMed 82 12 3 April -

11 

Spirituality AND 

Neoplasms terminal care 

Cinahl 12 8 1 April-

11 

Terminally ill AND 

Nurse patients relations 

PubMed 174 9 2 April-

11 

Quality of life  

Palliative care, terminally ill 

 Cinahl 128 26 3 April-

11 

Social support 

AND Neoplasm  AND Terminal care 

PubMed 162 7 1 April-

11 

Terminally ill, fatigue, neoplasms Cinahl 18 12 1 April- 

11 

Patient care AND 

Neoplasms AND palliative care AND pain 

PubMed 580 32 1 April-

11 

Nursing care  AND Stress  AND Psycological 

AND Neoplasm  AND Terminal care 

 

PubMed 17 8 1 April-

11 

Terminally ill AND Nursing care AND Neoplasm 

 

PubMed  135 9 1 April- 

11 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

 

Redovisning av valda artiklar har utförts, presentation av alla resultat som överensstämde 

respektive inte överensstämde med författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2008). 

Inom den vetenskapliga forskningen (Codex, 2011) är riktlinjerna att inte konstruera eller 

förfalska data genom stöld eller plagiering vilket eftersträvades av författarna. Artiklar som vi 

använt är granskade (peer-reviewed) enligt Medicinska forskningsrådet, (2003) ett 

grundläggande krav på medicinsk forskning är att använda tillförlitliga metoder och att mäta 

det man vill mäta. Vår metod och vårt resultat är redovisat på ett sätt så att det går att läsas 

och följas för att se hur undersökningen har utförts, det har även redovisats vilken kvalitet vår 

införskaffade data har. 
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RESULTAT 

Resultatets huvudområden blev omvårdnadsbehov hos patienter med cancer som befinner sig 

i det palliativa skedet samt vilka omvårdnadsåtgärder dessa patienter behöver för att minska 

lidandet. 

 

Omvårdnadsbehov i det palliativa skedet  

 

Behov av hjälp med de fysiska besvären  

De fysiska plågsamma symtomen var det lidande som patienterna hade störst behov av att få 

hjälp med i det palliativa skedet. Fatigue och smärta var de mest påfrestande fysiska besvären 

(Rainbird, Perkins, Sanson-Fisher, Rolfe & Anseline, 2009). Patienter som hade mindre 

fysiska besvär jämförelsevis med de som hade svåra fysiska besvär som smärta, illamående 

och fatigue upplevde att de hade en högre livskvalitet (Chui, Kuan, Fu, Sham, Lau, 2009, 

Johansson, Axellson & Danielson, 2006). Behovet av att vara smärtfri var stort hos 

patienterna, att vara smärtfri var en förutsättning för att kunna tänka klart, beskrev patienterna. 

Smärtfrihet ansågs viktigare än risken av att bli beroende av smärtstillande medel, vilket inte 

spelade någon större roll för patienterna som befann sig i det palliativa skedet. Patienterna var 

oroliga över att inte få tillräckligt med smärtstillande läkemedel när döden närmade sig. De 

kände även en oro över ökad smärta ju längre sjukdomen fortskred. Vissa beskrev att de inte 

var rädda för att dö men rädda för själva döendeprocessen relaterat till smärta och 

andningsproblem (Volker, Kahn, Penticuff, 2004). Fatigue påverkades av försämrad fysisk 

kapacitet, aptitlöshet, andningssvårigheter och psykisk ohälsa, det visade sig att när patienten 

försvagades fysiskt, psykiskt och aptiten blev allt sämre, blev fatigue starkare (Okuyama et 

al., 2008). Tillståndet fatigue kunde hindra patienter från att aktivera sig fysiskt. Patienterna 

upplevde att den palliativa vården mestadels bestod av medicinska behandlingar och 

undersökningar, de hade gärna haft tillgång till regelbunden mobilisering och massage. Vissa 

patienter som hade behov av att få mobilisering upplevde att det var svårt att få regelbunden 

hjälp med mobilisering i den palliativa vården. Patienterna kände ett behov av att få stöd till 

aktivitet, när de var trötta och kände sig svaga behövde de någon som motiverade dem till 

aktivitet (Dahlin & Heiwe, 2009). 

Behov av socialt liv  

Patienter kunde uppleva att de levde i två världar, den ena världen bestod av cancersjukdomen 

och döden och den andra handlade om den vardagliga världen, där människor levde sitt 

sociala liv med arbete och aktiviteter, i den världen ingick även sjukhuset och deras 

behandlingar. Patienterna kände sig utanför i den vardagliga världen och befann sig ofta i sin 

egen döende värld. De hade behov av att få hjälp att hitta en balans mellan dessa världar. 

Patienterna hade behov av att inte helt gå in i sjukdomen utan att leva så normalt som möjligt 

fram till livets slut. Patienterna kunde uppleva det som att de levde inuti en kokong där de var 

ensamma och isolerade, de kämpade för att acceptera den stundande döden samtidigt som de 

hoppades på tillfrisknande från sjukdomen (Law, 2009). För att minska det emotionella 
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lidandet beskrev patienterna behovet av att ha någon att tala med (Johnston & Smith, 2006, 

Rainbird, et al., 2009).  

Behov av personliga relationer 

Patienterna hade behov av att upprätthålla nära personliga relationer genom att ofta träffa sina 

närstående och att tala om för dem hur mycket de betydde för dem. Deltagande i sociala 

aktiviteter var betydelsefullt. Patienterna i det palliativa skedet upplevde att de personliga 

relationerna stärktes trots att de var döende, detta bidrog till att de kände mening med livet. 

Det beskrevs också av flera patienter att de fått en närmare relation till närstående som de 

tidigare haft en mindre bra relation med efter att de fått sin cancerdiagnos (Prince-Paul, 2008).   

Efter beskedet att sjukdomen inte längre var kurativ ökade behovet av att spendera den 

återstående tiden tillsammans med sina närstående (Volker et al., 2004). 

Kommunikationsproblem kunde uppstå mellan patienter och närstående.  Patienter och 

närstående kunde ha problem att dela sina känslor med varandra. Ingen av parterna ville göra 

den andra upprörd genom att tala om den svåra situationen. Patienterna kunde ha behov av att 

prata om livssituationen, men av rädsla för att de närstående skulle bli ledsna vågade de inte 

ta upp viktiga frågor som de hade behov att samtala om (Law, 2009, Higginson & Constatini, 

2002). Det beskrevs också att det var viktigt för patienterna att tillsammans med sin familj 

planera hur de ville ha det vid sin död och vid begravningen (Law, 2009, Johansson, et al. 

2006, Volker et al., 2004).  

Behov av kommunikation med vårdpersonal 

Kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienter samt närstående och vårdpersonal 

fungerade oftast bra. Däremot behövde patienter och närstående stöd från vårdpersonalen för 

att förbättra kommunikationen mellan varandra. Kommunikationen mellan patienter och 

vårdpersonal är av stor betydelse för patienternas välmående (Higginson & Constatini, 2002, 

Detmar, Muller, Wever, Shornagel & Aaronson, 2001). Patienterna hade behov av att 

personalen var villiga att lyssna på dem och att bara finnas där. Det var viktigt att personalen 

lyssnade på vad de hade att säga men även att de var lyhörda för det som sades mellan raderna 

och att de kunde tyda känslor som inte beskrivits i ord (Johnston & Smith, 2006, Rainbird et 

al., 2009). Patienterna hade behov av att få hjälp med sina emotionella behov. En del patienter 

upplevde att sjuksköterskorna utförde de fysiska åtgärderna utan att se deras emotionella 

behov, exempelvis att de kom in till patienterna för att ta hand om deras sår och inte till dem 

som individer (Law, 2009). 

Behov av värdighet 

Patienternas rädsla handlade inte bara om att dö, den handlade också om att de förlorade sin 

värdighet och att få lida i slutskedet av livet (Stajduhar, Thorne, McGuiness & Kim-Sing, 

2010). Patienterna hade behov av att känna värdighet. Att känna psykiskt och fysiskt lidande 

beskrevs av patienterna som att tappa sin känsla av värdighet. Begreppet värdighet beskrevs 

också med att få en fridfull död och att slippa ha dödsångest med oro och rädsla. Patienterna 

beskrev också att värdighet kunde vara att förlora sin självständighet och för att upprätthålla 

värdigheten var det viktigt att visa sig själv respekt och att bli behandlad respektfullt av andra. 



 

 

 12 

 

Hoppfullhet beskrevs som viktig för att behålla sin känsla av värdighet och att ha kvar hoppet 

beskrevs som att det kändes som att livet hade ett syfte. För att känna värdighet beskrevs 

också betydelsen av att behålla livet så normalt som möjligt, att njuta av livet och att 

fortfarande kunna fungera som vanligt trots sin sjukdom (Chocinov, Hack, Mc Clement, 

Kristjanson & Harlos, 2002).  

Behov av tro 

Religion hade någon form av betydelse för de flesta patienter som befann sig i det palliativa 

skedet (Balboni et al., 2007). Enligt Prince-Paul och Payne (2008) fick en del av de svårt 

sjuka patienterna en tro på en högre makt, även om de tidigare inte varit troende. För att få en 

känsla av mening och syfte med livet var det också viktigt för patienterna att känna ett andligt 

välbefinnande (Breitbart et. al.,2010). 

Det fanns ett samband mellan depression och religiösa patienter som var medlemmar i ett 

trossamfund, samtidigt som patienter som hade en egen inre tro och andlig övertygelse inte 

var lika benägna att drabbas av depression. De patienter som hade en egen andlig tro utan 

någon fast religion kunde känna en inre frid, mening med sin situation och den inre 

andligheten gav styrka åt patienterna. Patienterna med en fast tro kunde känna sig svikna av 

sin gud eller känna att sjukdomen var ett straff för att de inte levt som religionen 

förespråkade. De religiösa patienterna kunde känna sig arga och frustrerade på sin gud, detta 

kunde resultera i ångest över att de kände negativt gentemot sin religion. En del religiösa 

patienter började tvivla på sin tro. De andliga patienterna upplevde att de hade en större 

kontroll över sin livssituation jämförelsevis med de religiösa patienterna (Nelson, Rosenfeld, 

Breitbart & Galietta, 2002). De flesta patienterna i det palliativa skedet som hade behov av att 

få stöd gällande andligt lidande, ansåg att de inte fick tillräckligt stöd när det gällde andliga 

och religiösa frågor i den palliativa vården. Patienterna kunde exempelvis känna ett behov av 

att få besök av präster (Balboni et al., 2007).  

 Omvårdnadsåtgärder för att lindra lidandet i det palliativa skedet  

Professionellt stöd från sjuksköterskor lindrade lidandet i det palliativa skedet. 

Sjuksköterskorna beskrevs som positiva, engagerade och hade kontroll över situationen. Detta 

var positivt för patienterna och de fick en känsla av trygghet. Att känslan fanns av att vara 

behövd och att de fortfarande räknades med och att omgivningen behandlade dem som de 

människor de var och inte bara som svårt sjuka räknades också som livskvalitet (Johansson et 

al., 2006). I en studie visade det sig att patienterna hade ett större förtroende för erfarna 

sjuksköterskor jämförelsevis med oerfarna sjuksköterskor. Patienterna uppskattade också att 

få träffa en sjuksköterska som de kände och som hade kunskap om just deras sjukdomsbild. 

Om sjuksköterskorna dessutom hade god kunskap om patientens sjukdom och dennes 

behandlingar och ett skickligt medicintekniskt utförande kände patienterna sig säkra och 

trygga. När en sjuksköterska visade osäkerhet vid något medicintekniskt moment blev 

patienterna osäkra på hela behandlingen. Patienterna beskrev att det inte spelade någon roll 

om sjuksköterskan var vänlig och trevlig om denne i sin tur inte hade tillräcklig kunskap 

angående deras sjukdomstillstånd och behandlingar. Patienterna kände sig trygga när 
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sjuksköterskan gav relevant information om sjukdomen och de behandlingsåtgärder som 

utfördes, patienterna ville känna sig säkra på att sjuksköterskan visste vad hon gjorde och vad 

hon talade om. Det var också betydelsefullt att sjuksköterskan vågade tala om vad sjukdomen 

innebar för patienterna och om patienterna kände att sjuksköterskan undanhöll information 

tappade de förtroendet och slutade ställa frågor till den sjuksköterskan. Tillgängligheten var 

också viktig, att det gick att nå sjuksköterskan dygnet runt, vilket minskade patienternas 

lidande (Kvåle & Bondevik, 2010). Det var betydelsefullt för patienterna att 

omvårdnadsåtgärder inte utfördes vid fel tillfälle, det kunde få en negativ emotionell påverkan 

på patienterna om omvårdnadsåtgärder utfördes när patienterna hade besök på sina rum 

(Volker et al, 2004). Sjuksköterskan hade en viktig uppgift i att stödja patienterna till att inte 

gå in i sina egna världar och bli ensamma och introverta. De hade förmågan att gå in i de 

döendes värld och identifiera känslomässiga behov, de hade även förmågan att få dem att hitta 

en balans mellan att leva i sin sjukdom och att leva så normalt som möjligt. Dessvärre var ofta 

tiden inte tillräcklig för att etablera en nära relation mellan sjuksköterskor och patienter. 

Ibland blev inte patienternas känslomässiga behov tillgodosedda på grund av att patienterna 

inte var villiga att öppna sig och berätta om sina känslor för sjuksköterskorna (Law, 2009). 

Skapa fysiskt välmående 

Fysisk mobilisering hade positiv effekt på patienterna, fysisk aktivitet skapade välmående. 

Svårt cancersjuka patienter kan vara rädda för att röra sig men med stöd från personal som har 

kunskap om vad kroppen klarar av visade det sig att de vågade aktivera sig fysiskt. När 

patienterna fick återkoppling via exempelvis samtal angående den fysiska mobiliseringen 

ökade motivationen och den fysiska aktiviteten steg. Smärta lindrades av akupunktur, TENS 

och fysisk beröring (Dahlin & Heiwe, 2009). Det kunde vara betydelsefullt att integrera 

psykisk och fysisk intervention i den palliativa vården för att minska uppkomsten av fatigue 

(Okuyama et al., 2008). En adekvat smärtlindring eftersträvades, det underlättade för 

patienterna att kunna aktivera sig med det som de verkligen ville göra om de var 

smärtlindrade. Att fortfarande ha den fysiska styrkan att kunna utföra enklare vardagliga 

sysslor visade sig kunna avleda smärta (Johansson et al., 2006). Komplementära behandlingar 

som meditation, zonterapi, musikterapi och framförallt massage kunde också få patienterna att 

känna välmående och distraherade patienterna från negativa tankar och lindrade smärta 

(Downey et al., 2009, Magil & Berenson, 2008, Dahlin & Heiwe, 2009, Balboni et al., 2007).     

Skapa en god kommunikation 

Stöd från vårdpersonalen behövdes för att förbättra kommunikationen som uppstod mellan 

patienter och deras familjer. Kommunikationen mellan vårdpersonalen, patient och dess 

närstående fungerade oftast bra (Higginson & Constatini, 2002). Patienterna uppskattade när 

vårdpersonalen var ärlig i sin kommunikation, om han/hon hade en specifik fråga förväntades 

ett tydligt och korrekt svar. Rätt information och kommunikation beskrevs på olika sätt. En 

del patienter ansåg att det var fel att förmedla falska förhoppningar och andra att hoppet måste 

få finnas kvar. Balansen mellan att ha kvar hoppet och att leva på falska förhoppningar var 

svår, särskilt vid en dålig prognos. För många patienter var det även betydelsefullt att känna 

att personalen kände honom/henne som individ (Johnston & Smith, 2006, Rainbird et al.2009, 
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Stajduhar et al., 2010). Omvårdnadsbehoven gällande kommunikation handlade också om att 

få information angående de medicinska frågorna (Rainbird et al., 2009). Ta sig tid att 

diskutera det psykiska hälsotillståndet likaväl som att samtala om de medicinska problemen 

var åtgärder som var viktiga för att skapa en god kommunikation mellan patienter och 

vårdpersonal (Detmar et al., 2001). Att vårdpersonalen hade tid för patienterna var något som 

var viktigt och hur vårdpersonalen använde sin tid. Det var betydelsefullt att få ögonkontakt, 

att vårdpersonalen verkligen lyssnade och att de tog sig tid att sitta ned istället för att stå när 

de pratade med patienterna. Den första kontakten med vårdpersonalen betydde mycket för 

patienterna för en fortsatt bra samverkan. När patienterna hade ångest och när de fått dåliga 

nyheter, var det viktigt att vårdpersonalen visade empati och även fysisk kontakt som 

exempelvis en klapp på handen beskrevs som viktigt (Stajduhar et al., 2010). 

Stöd av närstående 

Patienter som valde att vårdas hemma av närstående, när de befann sig i det palliativa skedet 

fick en bättre vård om de hade en nära relation till de närstående. När de närstående förstod 

patienternas känsloliv och deras emotionella behov blev deras emotionella behov 

tillfredställda. När patienter och närstående inte hade en öppen och nära relation blev vården 

av patienterna mestadels inriktad på de fysiska besvären och symtomen. Närstående upplevde 

att det var svårt att förstå hur patienterna upplevde den svåra situationen och hur de skulle 

kunna hjälpa patienterna med deras emotionella behov därför var det lättare att fokusera på 

fysiska åtgärder. Närståendes oerfarenhet av vilka emotionella behov som döende människor 

hade, kunde försvåra uppgiften att lindra den emotionella smärtan hos patienterna (Law, 

2009).  Närstående ville ofta hjälpa till och underlätta saker för den sjuke genom att utföra 

sysslor som den sjuke faktiskt klarade av på egen hand (Volker et al., 2004).  

Andligt stöd 

När patienter fick stöd gällande religiösa och andliga frågor ökade deras livskvalitet och det 

andliga lidandet minskade. Patienter som var religiösa och andliga redan innan beskedet om 

den obotliga sjukdomen ökade sina utövanden gällande sin tro när de befann sig i det 

palliativa skedet. Att se till att patienterna fick möjlighet att utöva sin religion kunde 

underlätta för patienterna (Balboni et al., 2007). En annan strategi för att öka det andliga 

välbefinnandet hos patienterna var gruppterapi som visade sig vara en behandling som var 

effektiv, denna behandling bidrog också till en ökad optimism och självkänsla hos patienterna 

(Breitbart et. al., 2010).  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med vår forskningsöversikt var att undersöka vilka behov patienter har med en icke 

kurativ cancersjukdom och som befinner sig i det palliativa skedet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är en forskningsöversikt en metod som är användbar för att få en överblick 

över kunskapsläget inom ett speciellt område. Målet med studien var att få en övergripande 

blick över problemområden gällande patienter med cancer och deras behov som befinner sig i 

det palliativa skedet. Författarna har båda erfarenhet av den palliativa vården dels som 

närstående och som yrkesverksam inom den palliativa vården. Detta skulle enl. Forsberg & 

Wengström (2008) kunna ha påverkat resultatet, eftersom författarna hade en viss kunskap 

och därmed kunde ha förutfattade meningar (bias) om vården i det palliativa skedet.  

Författarna valde att inkludera artiklar från 2001-2011, då vi ansåg att en smalare sökning 

kunde göra att vi missade viktig forskning. Vi valde att inte begränsa oss när det gällde åldern 

på patienterna utan sökte artiklar på åldern 19 och uppåt. Artiklarna som författarna har hittat 

har en stor geografisk spridning vilket vi tycker är intressant, men också kan vara en svaghet 

på grund av att behoven kan ses på olika sätt då kulturella skillnader förekommer mellan 

länderna. Artiklarna som vi har valt ut är både kvalitativa och kvantitativa. Varav 

övervägande är kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning är enl. Forsberg & Wengström 

(2008) ett sätt att tolka eller beskriva ett fenomen och att beskriva dessa, och även att förklara 

upplevelser och erfarenhet. Resultatet blir mer levande då sammanfattningen av resultaten 

från artiklarna som är utvalda är sammanställt med patientens egna ord. Sökord som vi har 

valt är terminal care, neoplasm, palliative care, communication, spirituality, terminally ill, 

nurse patients relations, quality of life, social support, fatigue, patient care, pain, nursing care, 

stress, psycological dessa sökord fick kombineras på flera olika sätt och är ord som vi ansåg 

passade till vårt syfte och vår frågeställning. Sökord som vi kunde ha använts oss utav var 

exempelvis suffering, vilket kan ha påverkat resultatet då detta sökord var passande till vårt 

syfte.  

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) användes trovärdiga och pålitliga studier 

inom ämnesområdet. Tydliga referenser i löpande text och referenslista användes för att stärka 

forskningsöversiktens validitet. Artiklarna lästes och granskades av båda författarna vilket 

gav en större tyngd till arbetet. Resultatet sammanställdes gemensamt för att undvika 

feltolkningar av originalartiklarnas resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Resultatdiskussion 

Den palliativa vårdens syfte var att lindra plågsamma symtom hos patienter när sjukdomen 

inte längre går att bota. När det gäller det fysiska lidandet var det smärta, fatigue, svaghet och 

viktnedgång som upplevdes mest påfrestande för patienterna (Lundh-Hagelin, 2008). Vården 

och omsorgen av patienterna fokuserade på att skapa ett välbefinnande för patienterna vilket 

innebär att eventuella behandlingar och undersökningar som kan upplevas plågsamma för 

patienterna valdes bort (Beck-Friis & Strang, 2005). I resultatet påvisades det också att 

patienterna kände en rädsla över smärta. Det beskrevs att de hade mer oro och rädsla för 

eventuell smärta i samband med döende processen än för själva döden i sig. Resultatet visade 

att patienters välbefinnande var starkt kopplat till hur pass svåra de fysiska besvären 

upplevdes. Livskvaliteten uppfattades som högre hos de patienter som hade mindre fysiska 

besvär. 

Tro och religion kunde ha betydelse inom den palliativa vården. Det kunde ge tröst, stöd, 

styrka och vägledning för de sjuka patienterna, men det kunde även innebära att de kände sig 

svikna och övergivna, med andra ord kunde den tro som upplevdes som positiv före 

sjukdomen ibland ändras till någonting negativt vilket också Hebert, Zdaniuk, Schulz & 

Scheier, 2009, Ferell, Smith, Juarez & Melancon, (2003) visar i sin studie. Det andliga 

lidandet kan enligt Vujeyanthi, Periyakoli & Hallenbeck (2002) lindras betydligt om 

vårdpersonalen ställer frågor angående patienternas tro och religion. Resultaten visar att när 

patienter fick stöd gällande religiösa och andliga frågor ökade deras livskvalitet och det 

andliga lidandet minskade. Dessutom utövade religiösa och andliga patienter sin religion mer 

frekvent i det palliativa skedet, exempelvis kunde antalet böner utökas.  

En viktig del i den palliativa vården är kommunikationen, det gäller både den verbala och icke 

verbala. Professionaliteten hos sjuksköterskan handlar om att veta när denne bör tala eller bör 

vara tyst (Liu, Mok & Wong, 2006). Det visar sig även i resultatet att patienterna hade behov 

av att personalen var villiga att lyssna på dem och att bara finnas där. Det var viktigt att 

personalen lyssnade på vad de hade att säga men även att de var lyhörda för det som sades 

mellan raderna och att de kunde tyda känslor som inte beskrivits i ord. 

När det gällde sjuksköterskans ansvar i den palliativa vården var det av stor betydelse att 

bygga upp en förtroendefull relation till patienterna. Det handlade om att känna av och 

anpassa sig efter patienternas behov. I sjuksköterskans professionalitet ingick att finna balans 

mellan att visa empati och förståelse utan att inte bli för känslosam och att bemöta patienterna 

med ödmjukhet och respekt. En annan viktig aspekt var att visa uppriktighet och ärlighet i 

relationen och informationen till sina patienter (Liu, Mok & Wong, 2006). Det här kan vara 

något som inte uppfyllts, då resultaten visade att en stor del av patienterna upplevde att den 

palliativa vården mestadels bestod av medicinska undersökningar och medicinska 

behandlingar. På så sätt tycks resultatet visa att det är svårt för vårdpersonalen att till alla 

delar uppfylla behoven hos patienterna inom den palliativa vården.      

Denna forskningsöversikt visar att ensamhet och social isolering var en vanlig orsak till 

lidande hos patienterna i det palliativa skedet. Det kunde handla om att patienter ignorerades 

eller behandlades som icke levande människor (Sandman& Woods, 2003). Det var också 
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förekommande att patienterna kände en rädsla över att bli övergivna av familj och vänner på 

grund av att situationen blev för påfrestande för de närstående (Vujeyanthi, Periyakoli & 

Hallenbeck, 2002). Även Sand och Strang (2006) visade att en känsla av ensamhet var vanligt 

förekommande hos patienter som befann sig i det palliativa skedet, patienter kunde uppleva 

det som att de var ensamma i en egen värld (Sand & Strang, 2006). I resultatet beskrevs det 

att patienter som befann sig i det palliativa skedet kunde uppleva att de levde i två separata 

världar. Den ena världen var vardagslivet och den andra var den döende världen och 

sjukdomen. I den döende världen blev patienterna ensamma och introverta. Samtidigt visade 

resultatet att det var betydelsefullt att leva ett socialt liv och att patienter kunde uppleva att 

personliga relationer förbättrades när de fick den icke kurativa sjukdomen. 

För den döende människan i den palliativa vården har känslan av att ha kvar hoppet en stor 

roll. Hoppet kunde handla om att bli frisk från sin icke kurativa sjukdom, eller hoppet om att 

få en fridfull död. Döende patienter som fortfarande känner hopp lider av mindre ångest och 

är mindre drabbade av depression än de som känner en hopplöshet inför situationen 

(Mystakidou, Parpa, Tsilika, 2008). Resultaten visar att hoppfullhet är viktigt för att känna att 

livet hade ett syfte, dessutom beskrevs det att det var viktigt att ha hoppfullheten kvar för att 

behålla sin känsla av värdighet. 

När närstående får stöd och hjälp under vårdtiden underlättar det deras sorgearbete och de 

orkar också stödja den sjuke under sjukdomstiden, detta har en viktig funktion i den palliativa 

vården. Det förekommer också att patienterna känner ett ansvar att stödja sina närstående så 

ett bidragande stöd till de närstående underlättar även bördan för patienten då de behöver 

trösta sina närmaste (Beck-Friis & Strang, 2005). Känslomässig sorg kan drabba den 

närstående när en allvarlig sjukdom drabbar den som står en nära. De närstående kan få egna 

fysiska hälsoproblem och kan känna sig utmattade, detta kan leda till en rädsla av att det 

skulle kunna påverka deras förmåga att ta hand om den som är sjuk. Ångesten som de sjuk 

upplever kan även drabba de närstående (Murray et al., 2010). Resultatet visar att närstående 

hade svårigheter med hur de skulle kunna hjälpa patienterna med deras emotionella behov och 

de hade svårigheter med att förstå hur patienterna upplevde sin svåra situation. Oerfarenheten 

hos de närstående av vilka emotionella behov den döende människan kunde ha försvårade 

deras uppgift att hjälpa patienterna att lindra den typen av smärta. Men resultatet visar också 

att patienter som vårdades i hemmet av närstående fick en bättre vård om relationen till de 

närstående var nära. Patienternas emotionella behov blev tillfredsställda när de närstående 

förstod patienternas känsloliv och kunde tolka deras emotionella behov. 

För att kunna behålla en respekt för patientens integritet krävs det att sjuksköterskan håller en 

viss distans till patienten. Sjuksköterskan ska ha i sitt medvetande var gränsen går mellan ett 

personligt ställningstagande och att ha en professionell hållning (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Detta motsäger till viss del resultatet som visade betydelsen av att sjuksköterskan fick en nära 

personlig relation med patienterna för att stödja de att leva här och nu och inte i den döende 

världen. Dessutom var det betydelsefullt att sjuksköterskan hade en nära relation med 

patienterna för att kunna upptäcka deras emotionella behov. 
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Resultatet visar i sin tur att respekten handlar om att ha få känna sig så normal som möjligt 

och att ha kvar sin värdighet. Dessutom visade resultatet att det var betydelsefull för många 

patienter att personalen kände honom/henne som individ.kl För att lindra lidandet behövdes 

ett professionellt stöd från sjuksköterskor och det visade sig att patienterna kände sig trygga 

när sjuksköterskan hade kontroll och hade god kunskap om deras sjukdom. Patienterna i det 

palliativa skedet hade olika syn på kommunikationen och informationen från vårdpersonalen. 

En del ansåg det som fel att förmedla falska förhoppningar och andra betonade vikten av att 

hoppet måste få finnas kvar. Detta kan vara en svår balansgång i den palliativa vården, att ge 

rätt och tydlig information samtidigt som patienten inte ska tappa hoppet. Ökad tillgång till 

alternativa behandlingar och åtgärder skulle kunna bidra till högre livskvalitet för patienter 

med cancer som befinner sig i det palliativa skedet. 

SLUTSATS  

I denna forskningsöversikt framkom det att patienter som befann sig i det palliativa skedet 

hade en mängd olika behov som en yrkesgrupp omöjligt kunde tillfredsställa. Därför är ett 

samarbete mellan olika yrkesgrupper såsom sjuksköterska, sjukgymnast, läkare, sjukhuspräst 

en viktig del för att patienten för att få en så god livskvalitet som möjligt i det palliativa 

skedet för att minska det fysiska, psykiska, sociala och andliga lidandet.  
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Det framkom att läkare var mest fokuserade på  

samtal om det biomedicinska samt det 

medicinskt tekniska. Patienterna diskuterade 

även gärna deras känslomässiga status och  

problem som fatigue. Trots att vissa av  

patienterna hade stora problem med ex fatigue, 

diskuterades detta inte i den grad som  

patienterna hade önskat. 

II 

K 

Downey,  

Engelberg, 

Standish, 

Kozak & 

Lafferty 

2009 

USA 

 

Three lessons from a  

randomized trial of 

massage and meditation at 

end of life: Patient benefit 

outcome measures 

selection and design of 

trials with terminally ill 

patients. 

Undersöka om 

komplementära behandlingar 

skulle kunna bidra till ökat 

välbefinnande för patienter i 

den palliativa vården. 

Intervjustudie. N=167 

(28) 

De döende patienterna upplevde att de  

komplementära behandlingarna förbättrade 

livskvaliteten och massage kunde även minska  

smärtsamma fysiska symtom. 

II 

RCT 

Higginson & 

Constatini 

2002 

England 

 

 

 

Communication in the end 

of life cancer care:  a 

comparision of team 

assessment in three 

European countries. 

Att jämföra team bedömning

ar i –kommunikationen i 

livets slutskede och att 

att identifiera faktorer som 

förknippas med 

problematisk kommunikation 

Prospektiv kohort studie. N=1326 

(0) 

 

Det fanns kommunikationsproblem mellan 

patient och familj särskilt den sista veckan i livet.

  

I 

CCT 

Johansson,  

Axelsson & 

Danielson  

2006 

Sverige 

Living with incurable 

cancer at the end of life: 

patients perception on 

quality of life 

Syftet med denna studie var 

att beskriva patienters 

upplevelser av livskvalitet 

vid obotlig cancer.  

Kvalitativ 

fokusgruppsintervju.  

N=5 

(0) 

Att kunna utföra dagliga aktiviteter var viktigt  

för patienterna. Att vara smärtfri. Att vara fri 

från ångest och depression. Att tänka positivt. 

Betydande relationer var viktiga att upprätthålla.  

Att det finns någon som orkar lyssna. 

II 

K 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet och typ  

Johnston & 

Smith 

2006 

England 

Nurses and patients 

Perceptions of Expert 

palliative Nursing care. 

Denna undersökning gjordes 

för att få reda på vad patienter 

behöver för omvårdnad i den 

palliativa vården. 

Fenomenologisk 

intervju. 

N=44 

(0) 

Patienter ansåg att det var viktigt att få 

ärliga svar av sjuksköterskan. Det var 

betydelsefullt att sjuksköterskan var en 

god lyssnare. Patienten ville upprätthålla 

sin kontroll. 

I 

R 

 

 

 

 

Kvåle & 

Bondevik 

2010 

Norge 

Patients Perceptions 

Of the Importance of  

Nurses Knowledge 

About cancer and its 

Treatments for 

Quality Nursing 

Care. 

Vilken betydelse sjuksköterskors 

kunskap angående sjukdomen 

cancer har samt kunskap om de 

behandlingar som utförs har för 

patienters upplevelse av god 

omvårdnad. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

N=20 

(0) 

Det framkom i studien att 

sjuksköterskans kunskap angående 

patientens sjukdom och behandling 

upplevdes av patienterna som själva 

basen i vården. Kunskapen resulterade i 

tryggare och säkrare patienter vilket 

minskade lidandet. Att sjuksköterskan 

utförde det medicintekniska på ett 

proffsigt sätt minskade också lidandet. 

II 

K 

Law 

2009 

England 

 

 

Bridging worlds 

meeting the emotional 

needs of dying patients. 

 

Att förklara hur distrikts-

sköterskor uppfyller de 

känslomässiga behoven 

hos döende patienter i samhället. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

N=29 

(0) 

För att den anhöriga skulle kunna  

förstå patienten känslomässigt, så var det 

viktigt  

att ha en nära relation till patienten. 

Sjuksköterskan kunde bidra till att 

patienterna hittade balans mellan 

sjukdomsvärlden och vardagslivet. 

 I 

K 

Magill & 

Berenson 

2008 

Canada 

The conjoint use of 

music therapy and 

reflexologywith 

hospitalized advanced 

stage cancer patients 

and their families. 

Undersöka om 

kombinationsbehandling av 

zonterapi och musikterapi kan 

minska fysiskt och psykiskt 

lidande I livets slutskede. 

Fallstudie N=2 

(0) 

Det visade sig att när komplementära 

behandlingar (zonterapi & musikterapi) 

utfördes på patienten när familjen var 

närvarande minskades patientens ångest 

och stress. Patienten fick lättare att 

kommunicera och familjen fördes 

samman. 

 

Nelson,  

Rosenfeld,  

Breitbart 

2002 

USA 

Spiritually, Religion, 

And – Depression in 

The terminally ill. 

Att hitta positiva eller negativa 

samband mellan religiös tro och 

depression respektive positiva eller 

negativa samband mellan andlighet 

och depression. 

Intervjustudie: 

frågeformulär 

N=84 

(0) 

 

 

I studien framkom det att bland patienter 

 som hade en inre andlig tro var 

förekomsten av depression mindre 

vanligt än bland patienter som hade en 

fast religiös tro.  

 I 

CCT 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

  

Nelson 

Breitbart 

Rosenfeldt 

Gibson 

Pessin 

Poppito 

Tomarken 

Timm 

Berg 

Jacobsson 

Sorger 

Abbey & 

Olden, 

2010,  USA 

Meaning center group 

therapy for patients with 

advanced cancer: a pilot 

randomized study. 

Hur gruppterapi förbättrar 

patientens känsla av 

mening i slutet av livet. 

Randomiserad pilot-studie. N=160 

(70) 

 

Förbättrad känsla av andligt välbefinnande,  

känsla av mening .                          

II 

RCT 

Okuyama, 

Akeshi, 

Shima, 

Sugahara, 

Okamura, 

Hosaka, 

Furakawa & 

Uchitomi 

2008 

Japan 

Factors correlated with 

fatigue in terminally ill 

cancer patients: a 

longitudinal study. 

Utforska vilka faktorer som 

påverkar fatigue för att hitta 

strategier för att hjälpa 

patienten gällande detta 

symtom. 

Intervjuer och 

frågeformulär analyserades. 

Undersökningar gjordes vid 

tre tillfällen och 

analyserades efter varje. 

Time 1-3. 

N=200 

(0) 

N=129 

(0) 

N=73 

(0) 

Faktorer som påverkade fatigue var den  

fysiska kapaciteten, psykiska välmåendet och 

aptitlöshet. 

I 

P 

 Prince-Paul 

& Payne 

2008 

USA 

 

                                                                      

 

Understanding the 

meaning of social 

wellbeing at the end of 

life. 

Undersöka vilken betydelse 

sociala relationer har för 

patienter som 

Befinner sig i det palliativa  

Skedet. 

Kvalitativ intervjustudie. N=8 

(0) 

Det visade sig att det var betydelsefullt att  

upprätthålla sociala relationer och att delta i  

sociala aktiviteter. Relationer förändrades,  

somliga blev starkare.   

    

I 

K 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Rainbird,  

Perkins,  

Sanson- 

Fischer,  

Rolfe 

& Anseline 

2009 

Australia 

The needs of patients with  

Advanced, incurable 

cancer. 

Att utforska vilka behov 

patienter har som befinner 

sig i livets slutskede. 

En kvantitativ studie.  N=418 

(172) 

95% av patienterna hade behov av hjälp inom  

något område. Störst var behovet av hjälp med  

orkeslöshet och trötthet och kommunikation  

kring det medicinska. 

I 

P 

Stajduhar,  

Thome,  

McGuinness 

&Kim- Sing  

2010 

Kanada 

Patient perceptions of 

helpful communication in 

the context of advanced 

cancer.  

Undersöka patienters syn på 

hjälpsamhet i 

kommunikationen med 

vårdpersonal. 

 

Sekundär analys av kvalitativ   

intervjustudie 

N=34 

(0) 

Viktigt för patienter att vårdpersonalen tog sig tid 

att samtala med dem. Att vårdpersonalen visade  

empati och vågade röra patienten. Patienten ville  

ha en ärlig kommunikation och information. 

II 

K  

Volker, 

Kahn & 

Penticuff 

2004 

USA 

 

 

 

 

 

Patient controll and end of 

life care part II – the 

patient perspective. 

Undersöka patienters behov 

gällande egenkontroll och 

bekvämlighet i det palliativa 

skedet. 

Deskriptiv intervjustudie. N=7 

(0) 

Att ha kontroll över sin livssituation var viktigt.  

Betydelsefullt att utföra saker som fortfarande  

var möjligt. Omgivningen ville hjälpa men 

patienterna ville klara av saker på egen hand. 

Spendera sin tid tillsammans med närstående. 

II 

K 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Bilaga II. * Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  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 (2006). 

 

 

 

 

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/deltagre 

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. Avvsikten 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. 


