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Abstrakt: 

Bakgrund:  Symtomkontroll är en viktig del i den palliativa vården. Sjuksköterskan 

har en central roll i denna vård. Fokus inom tidigare forskning har legat på 

smärthantering och därför gjordes denna litteraturöversikt som belyser vikten av 

hantering av illamående i palliativ vård.  

Syfte: Att undersöka förekomsten av illamående hos palliativa patienter samt 

sammanställa sjuksköterskans kunskap kring hantering av dessa patienters 

illamående inom hälso- och sjukvård.  

Metod: Litteraturöversikt som inkluderar 16 artiklar.  

Resultat: Förekomsten av illamående hos palliativa patienter i litteraturöversikten 

var mellan 7-40 %. Resultatet visar att sjuksköterskor tycker att de har god kunskap 

för att kunna symtomskatta, behandla och utvärdera behandling av illamående i 

palliativ vård. Det visade även en skillnad av sjuksköterskors upplevda kunskap 

kring palliativ vård beroende på arbetslivserfarenhet.  Det framkom i resultatet att 

symtomskattning inte alltid utfördes och att validerade skattningsinstrument för 

illamående inte alltid användes. En del palliativa patienter är medicinskt 

underbehandlade och utvärdering av behandling av illamående förekom inte alltid 

hos palliativa patienter i hälso- och sjukvården. Resultatet visade även på skillnader 

i hantering av illamående utifrån kön och ålder.  

Konklusion: Sjuksköterskorna hade mer kunskap om symtomhantering desto mer 

erfarenhet de hade. Det behövs mer utbildning för att hantera illamående, både på 

grundnivå inom sjuksköterskeprogrammet men även fortsatt utbildning på 

arbetsplatserna. Det behövs mer forskning inom detta för att identifiera mer exakt 

vilken kunskap sjuksköterskor saknar. Det behövs även mer forskning för att 

undersöka hur sjuksköterskan fastställer illamåendets orsak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Illamående, Litteraturöversikt, Palliativ vård,  

Sjuksköterska, Symtomkontroll 

 



 

Abstract: 

Background: Symptom management is an important part in palliative care. Nurses 

have a central role in this care. Previous research highlights pain management, this 

literature review aims to shed light on the importance of nausea management in 

palliative care.  

Aim: To examine the prevalence of nausea in palliative patients and to compile 

nurses’ knowledge about management of these patient’s nausea in healthcare.  

Method: A literature review based on 16 articles.  

Result: Prevalence of nausea in palliative patients in the literature review was 

between 7-40%. The result shows that nurses rate their knowledge high when it 

comes to symptom estimation, treating symptoms and evaluate treatment of nausea 

in palliative care. Nurses knowledge of palliative care differed depending on their 

work experience. It also showed that symptom estimation doesn’t always occur and 

validated tools to estimate nausea are not always used. Some palliative care patients 

are medically undertreated for nausea and evaluation of nausea-treatment isn’t 

always done. The result also showed discrepancies of treatment between gender and 

age.  

Conclusion: Nurses’ had more knowledge about symptom management the more 

work experience they had. There is a need for further education in how to manage 

nausea both in nursing school and at the workplace. Additional research is needed 

to identify exactly what knowledge nurses’ lack. There is also a need for research 

that examines how nurses determines the cause of nausea.  
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1. Inledning 

Oavsett arbetsplats inom hälso- och sjukvården träffar sjuksköterskan patienter som 

får vård i livets slutskede (palliativ vård). Det som har observerats av författarna av 

denna uppsats på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är att det primära fokuset 

vid palliativ symtomkontroll tycks ligga på smärta. Övriga symtom som tillexempel 

illamående, ångest, oro och andnöd uppfattas av uppsatsförfattarna komma i andra 

hand. D7yetsamma gäller även under den teoretiska delen av grundutbildning. Det 

kändes därför som ett viktigt val att lyfta detta i kandidatuppsatsarbetet i samband 

med sjuksköterskeexamen. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Historia 

Hospice är en inrättning som är särskilt avsedd för vård av patienter i livets 

slutskede. Begreppet hospice har funnits sedan medeltiden och var då ett härbärge 

för pilgrimer med tydlig koppling till kyrkan och vårdade döende pilgrimer. År 1905 

startades St. Joseph’s hospice i London. Vården av döende som bedrevs här var 

präglad av kyrkan och ideellt barmhärtighetsarbete (Eckerdal, 2012). I England 

fanns under den andra halvan av 1950-talet ett mindre antal inrättningar för vård i 

livets slut, så kallade hospice vilka drevs av religiösa organisationer. Forskning 

inom omvårdnad av döende patienter var närmast obefintlig och cancerpatienter som 

inte gick att bota skickades hem för att dö (Clark, 2007).  

 

Det moderna hospicet startades år 1967 i London och heter St Christopher’s 

Hospice. Grundaren till detta var sjuksköterskan, kurator och sedermera läkaren 

Cicely Saunders som hade jobbat i många år med döende cancerpatienter (Eckerdal, 

2012). Hennes motivation till att utveckla hospicerörelsen kom från hennes vänskap 

med en cancersjuk polsk man som suttit i andra världskrigets koncentrationsläger. 

Vid sin död donerade han pengar till start av ett hem för de döende samt spridandet 

av tankar av vården av de döende (Eckerdal, 2012). Det som kännetecknade detta 

hospice var tanken om de enskilda, idealistiska initiativen kombinerat med en 

professionell, vetenskapligt inriktad analys och strategi för vården (Eckerdal, 2012).  
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Målen var att lindra smärta och andra besvärliga symtom, stötta patienten 

psykologiskt, att hjälpa patienten leva så aktivt som möjligt och psykologiskt stöd 

till familjen. Under 1970-talet expanderade hospicerörelsen snabbt och vårdade 

många cancerpatienter. Ideologin har spridit sig till vårdhem, hemsjukvård och 

vårdavdelningar (Eckerdal, 2012).  

 

2.2 Palliativ vård 

World Health Organization (WHO) (u.å.) definierar palliativ vård som ett 

förhållningssätt som ska förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer 

genom att förebygga och lindra lidandet. Detta görs genom tidig upptäckt, 

bedömning och behandling av smärta, andra fysiska symtom men även psykosociala 

och andliga besvär som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Detta tillämpas tidigt 

i sjukdomsförloppet tillsammans med övrig behandling som kan förlänga livet, 

exempelvis kemoterapi och strålbehandling (WHO, u.å.). Palliativ vård indelas ofta 

i två faser, den tidiga fasen är från det att patienten blir diagnosticerad med till 

exempel obotlig cancer, demens eller hjärtsvikt. Denna fas kan vara lång och 

innehålla livsförlängande behandling. Sena fasen är när vården går över i livets 

slutskede och målet är då att lindra lidandet inför den annalkande döden 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.3 Symtom i palliativt skede 

        Tidigare studier visar att smärta är det symtom som är vanligast och mest utvärderat, 

andra vanliga symtom är oro/ångest, illamående, andnöd och matleda (Conill et al., 

1997; Higginson & McCarthy 1989; Ng & von Gunter, 1998). Seamark, Williams 

Hall, Lawrence & Gilbert (1998) undersökte i sin studie orsaken till att palliativa 

patienter skrivs in på lokala mindre sjukhus eller hospice från hemmet eller 

distriktssjukhus. Vanliga orsaker för patienter med palliativ diagnos var smärta, 

illamående, kräkningar och förstoppning. Av 287 palliativa patienter i studien 

upplevde 54 patienter illamående vid inskrivning till sjukhus eller hospice Den 

vanligaste orsaken till inskrivning var smärta, 113 av 287 patienter hade smärta. Vid 

dödstillfället hade 136 av de 287 patienterna fått läkemedel mot illamående 

(Seamark et al., 1998). 
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2.4 Ordination av vidbehovs medicinering 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) 

nämner att sjuksköterskan ska bidra till att patienten får bästa välbefinnande och 

livskvalitet fram till sin död. Även medicinsk kunskap är nödvändig för att kunna 

vårda patienten bra. Den legitimerade sjuksköterskan leder omvårdnadsarbetet och 

ansvarar bland annat för omvårdnadsdiagnostik, bedömning och utvärdering av 

utförda åtgärder. Att konsultera medarbetare i teamet för kompletterande kompetens 

är en viktig del i sjuksköterskans vardag och kan innebära att kontakta läkare för 

ordination av läkemedel.  

 

2.5 Skattningsinstrument av symtom 

Enligt Dodd et al. (2001) är det bästa sättet att skatta graden av symtom är när 

patienten själv får skatta dem. Symtomskattning utförs inte alltid och om 

sjuksköterskans subjektiva bedömning av patientens symtom inte överensstämmer 

med patientens kan det leda till sämre vård och bristande förtroende för vården. 

Bristfällig symtomkontroll kan leda till att patienten inte får en fridfull död (Dodd 

et al., 2001; Jablonski & Wyatt, 2005). Symtomskattning utförs med hjälp av 

skattningsinstrument. Ett av dessa skattningsinstrument heter Integrated Palliative 

care Outcome Scale (IPOS) där skattningsinstrumentet anpassats till svenska 

förhållanden. IPOS är en variant av Palliative care Outcome Scale (POS). Det finns 

två versioner av IPOS, en där patienten själv skattar sina symtom och ett där 

personalen skattar symtomen om patienten inte är kapabel att skatta själv (Beck et 

al., 2017). IPOS omfattar tio frågor där patienten bland annat får svara på vilka 

problem och symtom till exempel smärta och illamående den upplevt de senaste tre 

dagarna, men omfattar även existentiella, psykologiska besvär och närståendes oro. 

Versionen där personal skattar patientens situation är uppbyggd med samma frågor 

(Beck et al., 2017).  

 

Watanabe et al. (2011) beskriver att Edmonton Symptom Assessment System 

(ESAS) framställdes 1991 och är ett självskattningsinstrument av symtom för 

patienter inom palliativ vård. Det omfattar nio vanliga symtom i palliativ skede till 

exempel illamående, smärta, andfåddhet och aptit med en extra blank rad där 

patienten eventuellt kan skatta något annat symtom. 
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Skattningen utförs mellan 0–10 och bedömer symtomens intensitet och ju högre 

poäng desto värre besvär (Watanabe et al., 2011). Studier visar att patienter upplevt 

svårighet att skilja på trötthet och dåsighet och att skatta symtom som ångest, 

nedstämdhet och välbefinnande. Detta ledde till en reviderad version kallad ESAS-

revised (ESAS-r). Det främsta som skiljer sig från den gamla versionen är att det nu 

finns definitioner av alla begrepp. I studien utförd av Watanabe et al. (2011) visar 

resultatet att patienter inom palliativ vård föredrar ESAS-r på grund av att den är 

lättare att förstå.  

 

2.6 Illamående - orsaker till illamående 

Kräkcentrum sitter i hjärnstammen och tar emot signaler från bland annat magen 

och kemotriggerzonen som sitter i hjärnstammen (Strang & Jakobsson, 2012). 

Illamående är ett vanligt symtom inom den palliativa vården. Många patienter 

drabbas av illamående i slutet av sitt liv. Ett fåtal patienter behandlades med god 

effekt för sitt illamående. Förstoppning, magsår, svampinfektion i munhåla eller 

svalg och hyperkalcemi kan orsaka illamående (Strang & Jakobsson, 2012).  

 

Hyperkalcemi uppstår på grund av för mycket kalcium i kroppen och detta kan 

uppstå vid cancersjukdom. På grund av att cancercellerna gör så att skelettets 

kalcium frisätts och eller att kroppen inte kan göra sig av med kalciumet som leder 

till en ökad mängd kalcium i blodet (Tørring, Rönnmark & Ljunggren, 2018). Oro, 

ångest och smärta kan leda till och förvärra illamående. Vid cytostatika- och 

strålbehandling uppstår vanligen illamående. Smärtstillande läkemedel så som 

opioider, ger ofta illamående samt förstoppning, vilket var den vanligaste orsaken 

till illamående hos patienter i livets slut (Strang & Jakobsson, 2012).  
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2.7 Aspekt på Palliativ vård – patient och sjuksköterskeperspektiv  

De förväntningar som patienter har på sjuksköterskor inom palliativ vård och 

specialiserad palliativ vård är att ha någon att tala med angående sina problem och 

frågeställningar inför döden samt smärt- och symtomkontroll. Patienten vill även 

bevara en stark relation med sina nära och kära (Jarrett, Payne, Turner & Hillier, 

1999; Singer, Martin & Kelner, 1999). Att få behålla sina vanliga rutiner och kunna 

delta i aktiviteter värderas högt bland patienter (Johnston, Milligan, Foster & 

Kearney, 2011). Döende patienters behov på sjukhus de senaste 20 åren har inte 

förändrats. De viktigaste aspekterna enligt patienterna är fortfarande bra 

kommunikation, delaktighet och förberedelse inför döden, symtomkontroll, bli 

bemötta med respekt och värdighet (Virdun, Luckett, Davidson & Phillips, 2015).  

 

McPherson, Wilson & Murrays (2007) studie visar att många patienter som är i 

palliativ vård känner sig vara till besvär för sin anhöriga. Detta påverkar beslut om 

fortsatt livsuppehållande behandling där de flesta patienter väljer att inte ta den 

livsuppehållande behandlingen utan väljer att dö fortare för att inte vara en börda 

för anhöriga en längre tid (McPherson et al., 2007). I McPherson et al. (2007) studie 

framkommer det två områden som utmärkte sig. Den ena var Concern for others 

som översätts som omtanke för andra av författarna av litteraturöversikten. Den 

andra var Implications for self som översätts som inverkan på sig själv av författarna 

av litteraturöversikten. Omtanke för andra definieras i studien av McPherson et al. 

(2007) som bekymmer som de runt patienten får på grund av att patienten är döende. 

Exempel på detta är fysiska bekymmer såsom att patienten behöver assistans för att 

klara av det vardagliga livet, känslomässiga bekymmer såsom hur personerna runt 

om ska kunna möta patientens död och framtida bekymmer (McPherson et al., 

2007). Dessa bekymmer är enligt McPherson et al. (2007) något som kan leda till 

att patienten skulle vilja dö fortare och att de väljer att inte vara i hemmet tills 

dödsögonblicket utan är inlagda på sjukhus eller liknande för att personerna runt 

patienten skulle slippa eller minska dessa bekymmer. Området Inverkan på sig själv 

definieras genom patientens reflekterande tankar och känslor om sådant som 

belastar personerna runt patienten (McPherson et al., 2007). 
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Costello (2006) lyfter fram vad sjuksköterskan bedömer som en god respektive dålig 

död. För att en patient ska dö en god död enligt Costello (2006) ska det vara 

förutsägbart för sjuksköterska och helst även patienten, sjuksköterskan ska ha 

kontroll över döendeprocessen och att det inträffar på en bra tidpunkt för att inte 

störa rutinerna på avdelningen. Patienten ska även vara väl symtomlindrad för att 

det ska vara en god död.  

 

I Dunn, Otten & Stephens (2005) studie visar resultatet av 403 sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ vård att sjuksköterskor som inte vårdar patienter i livets slut 

regelbundet känner stor osäkerhet och negativ attityd gentemot detta jämfört med 

erfarna sjuksköterskor inom palliativ vård. Om sjuksköterskorna var rädda för eller 

inte ville tala om döden påverkade detta deras attityd negativt vad gäller vårdandet 

av döende patienter. Trots detta upplevde majoriteten av sjuksköterskorna att det var 

givande och viktigt att vårda och samspela med patienten och dennes anhöriga 

(Dunn et al., 2005). Faktorer som hindrar god vård i livets slut är dålig 

kommunikation mellan patient, familj, läkare och sjuksköterska, dålig 

symtomkontroll, sjuksköterskans bristande erfarenhet, kunskap och att döden 

kommer plötsligt vilket gör att familjen inte kan förbereda sig för att den närstående 

dör (Cipoletta & Oprandi, 2014; Costello, 2006; Dunn et al., 2005).  
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2.8 Teoretiskt perspektiv  

Personcentrerad vård innebär att patienten sätts i centrum och inte sjukdomen. Det 

är viktigt att lära känna personen bakom sjukdomen vad gäller personens känslor, 

behov och önskan för att kunna göra personen till en aktiv deltagare i sin vård. 

Personen är den som lever med sjukdomen och vet bäst hur detta påverkar personens 

liv (Ekman et al., 2011).  

 

Personcentrerad vård utifrån palliativt synsätt med utgångspunkt i de 6 S:n enligt 

Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed (2017) lyfter fram personens behov och 

berättelser om sitt liv, hälsa, livsåskådning och känslor kring sin livssituation. 

Sjuksköterskan måste då skaffa sig en bild av personens behov och hur denne ser på 

sin sjukdom. De 6 S:n är baserad på en helhetssyn med sociala, fysiska, andliga och 

psykiska behov som personen kan ha. Dessa är inte alltid lätta att skilja åt och 

påverkar varandra (Ternestedt et al., 2017). Till exempel kan fysiska symtom göra 

att personen påminns om att döden är nära vilket orsakar existentiella behov 

(Ternestedt et al., 2017). 

 

De 6 S:n står för Självbild – personen ska få bevara sin identitet och självbild ända 

fram tills dödstillfället. Med detta menas att personen ska få ha sina värderingar och 

behålla sin livsstil. Den palliativa vården ska utgå från personens självbild och hur 

den kan ändras av personens situation och försöka främja autonomi, tillit, integritet 

och identitet (Ternestedt et al., 2017).  

 

Självbestämmande och självständighet ska bevaras. När människor blir svårt sjuka 

är det inte alltid lätt att hantera vardagen som tidigare och självbestämmandet 

utmanas. Så länge en person kan fatta beslut som rör sin egen vård räknas den som 

självbestämmande. Detta kräver dock mycket information för att få förståelse vad 

konsekvenserna kan bli i vardagen. Det handlar också om att förmedla sin vilja och 

önskningar (Ternestedt et al., 2017).  

 

Sociala relationer innebär att personen ska identifiera de relationer som den anser 

är viktiga. Det kan även gälla att stödja närstående så att de mår bra och orkar hjälpa 

personen som får palliativ vård (Ternestedt et al., 2017).  
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Symtomlindring är viktigt för att personen ska bibehålla så god livskvalitet som 

möjligt den tid som är kvar i livet. Genom att minimera personens lidande ökar 

dennes förmåga att bibehålla sina vardagliga rutiner och som följd av det även sin 

självbild. Otillräcklig symtomlindring kan även ge upphov till ökad 

sjukdomskänsla. Symtom ska analyseras noga och behandling ska sättas in i tidigt 

skede och utvärderas kontinuerligt (Ternestedt et al., 2017).  

Sammanhang och strategier hänger ihop och täcker de existentiella behoven. 

Sammanhang är en tillbakablick på det levda livet och kan leda till strategier för att 

hantera framtiden (Ternestedt et al., 2017).  

 

Strategier handlar om personens möte med sin kommande död och hur denne vill 

leva sin sista tid. Personen behöver få information om sin situation och prognos för 

att kunna planera sin sista tid (Ternestedt et al., 2017).  

 

2.9 Problemformulering  

Vid palliativ vård prioriteras oftast patientens smärtsymtom vilket leder till att 

illamående, andnöd, oro och ångest skattas lägre i rangordning vid symtomskattning 

av sjuksköterskor. Detta är ett problem för patienterna som kan få sämre livskvalitet. 

Både patienter och sjuksköterskor anser att god symtomkontroll är en viktig del av 

den palliativa vården för att bibehålla livskvalitet och dö en god död. Det är därför 

viktigt att tillsammans med den komplexa bilden vid illamående lyfta fram hur 

sjuksköterskor bäst kan bedriva god symtomkontroll vid illamående. Genom denna 

litteraturöversikt ämnar författarna sprida kunskap till hälso- och sjukvård med mål 

att förbättra den palliativa vården. 
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3. Syfte 

Att undersöka förekomsten av illamående hos palliativa patienter samt 

sammanställa sjuksköterskans kunskap kring hantering av dessa patienters 

illamående inom hälso- och sjukvård.  

 

3.1 Frågeställningar 

• Hur vanligt förekommande är illamående hos palliativa patienter? 

• Vilken kunskap har sjuksköterskor om illamående hos palliativa patienter? 

• Hur kan sjuksköterskor hantera illamående hos palliativa patienter? 

 

3.2 Definition av centrala begrepp 

• Hantering-Är i denna litteraturöversikt hur sjuksköterskan symtomskattar, 

behandlar och utvärderar symtombehandling av illamående.   
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4. Metod  

4.1 Design  

En systematisk litteraturöversikt är när det görs en översikt av den forskning som 

finns att tillhandahålla (Polit & Tatano Beck, 2016). 

 

4.2 Urval 

Resultatet bygger på artiklar som är kvantitativa, kvalitativa och en artikel av 

blandad metod. Artiklarna har sökts efter på databasen Cinahl vilket är en databas 

som innehåller artiklar inom området omvårdnad. Även databasen PubMed har 

använts som är en databas som innehåller artiklar inom medicinsk kunskap. 

Artiklarna resultatet bygger på har också hittats genom referens- och fritextsökning. 

Artiklarna skulle svara på syfte, vara peer reviewed och ligga på medel till hög 

kvalitet efter kvalitetsgranskning. 

 

4.3 Inklusion 

• Både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

• Publicerad mellan åren 2009–2019.  

• Tidig och sen palliativ fas 

 

4.4  Exklusion 

• Undersöka patienter under 18 år.  

• Specialiserad palliativ vård.  

• Ej etiskt granskade. 

• Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska. 
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4.5 Datainsamling 

Sökning och urval efter artiklar till resultatet börjades den 1 april 2019 och 

avslutades 21 april 2019. Sökorden som användes var, “Dying”, “End of life care”, 

“Hospice care”, “Hospital care”, “Palliative care”, “Terminal care”, “Measuring 

symptom”, “Nausea”, “Nausea management”, “Nurse”, Nurse's management of 

symptoms”, “Nurses perception”, “Nurses role”, Nurses understanding”, 

“Nursing”, “Nursing experience”, “Nursing competences”, “Nursing 

knowledge”,“Symptom control”, “Symptom management” och “Symptom 

management in palliative care”. Vid sökningen användes booleska operatorerna 

AND och OR för att få en breddning eller en begränsning av sökresultatet, 

begränsningar användes så som att artiklarna ska vara peer review samt vara 

skrivna på engelska eller svenska. Sökmatris tabellen (Bilaga 1) visar vilka 

kombinationer som användes mellan sökorden och de booleska operatorerna, antal 

träffar per sökord, lästa titlar, lästa abstract, valda artiklar till resultatet. 

 

4.6 Kvalitetsgranskning av artiklar 

Vid granskning av artiklarna användes modifierade mallen som Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) utformat i två olika exemplar, 

en för kvantitativa artiklar och en för kvalitativa (Bilaga 2). Denna granskning 

undersöker artiklarnas relevans och trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Kvalitativa kvalitetsgranskningsmallen är utformad med 25 frågor som besvaras 

med ja eller nej. Poängsättningen blir från 1 poäng till 25 poäng där varje ja svar ger 

en poäng. Den kvantitativa kvalitetsgranskningsmallen är utformad med 29 frågor 

som besvaras med ja eller nej. Poängsättningen blir från 1 poäng till 29 poäng och 

en poäng för varje ja svar. Utifrån detta räknas procentandelen ut, låg kvalitet var 

under 60%, medel bedömdes vara mellan 60–80% och hög kvalitet bedömdes vara 

över 80%. 
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4.7 Analys och tolkning 
Analys av artiklarna utfördes genom att artiklarna har lästs av båda författarna och 

diskuterats. Artiklarna har även analyserats utifrån Fribergs (2017) tre steg. Det 

första steget var att läsa artiklarna flertalet gånger för att hela artikeln skulle förstås 

på rätt sätt och att vi fokuserade på att läsa resultatet av artiklarna. I steg två 

sammanställdes och sammanfattades artiklarna utifrån artikelmatris (Bilaga 2) i det 

tredje och sista steget var att se efter likheter och skillnader i artiklarna och utforma 

kategorier. 

 

4.8 Tillvägagångssätt  

Alla delar har gjorts tillsammans för att på så sätt kunna diskuteras under arbetets 

gång för att få till en levande miljö. Vid sökning av artiklar delades databaserna upp 

sinsemellan. Individuellt gjordes urval utefter titel och abstract, efter detta fick den 

andra författaren läsa titel och abstract så att båda har uppfattat innehållet korrekt 

och sedan gå vidare och läsa artikeln i sin helhet. Vid detta val blev det 84 artiklar 

som lästes igenom i sin helhet. Vid genomläsningen delades artiklarna upp i två 

kategorier, en kvantitativa och en kvalitativ. Vid den enskilda genomläsningen 

sorterades artiklarna i tre mappar. Artiklarna lästes sedan av den andre författaren. 

De artiklar som svarade på syftet, inklusions- och exklusionskriterierna utifrån 

sökningar i Cinahl och PubMed var 15 stycken. Vid fritextsökningen sökte 

författarna på en tidskrifts hemsida vilket resulterade i en artikel som svarade på 

syfte, inklusions- och exklusionskriterierna (Bilaga 1). De artiklar som resultatet 

bygger på sorterades sedan i sen- och tidig palliativ fas. Analysen genomfördes 

tillsammans, kvalitetsgranskningen och även kategorier och formuleringen av 

resultatet diskuterades i symbios. Litteraturöversikten har sedan lästs igenom för att 

få till det akademiska språket och korrekta formuleringar. 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

4.9 Etiska övervägande 

Etiska överväganden har gjorts genom att välja studier som har blivit granskade av 

en etisk kommitté och blivit godkända (Forsberg & Wengström 2016). Forskning 

får bara godkännas om den utförs med respekt för människors lika värde och 

mänskliga rättigheter. Deltagare i studier har således rätt att dra tillbaka sitt 

samtycke att delta i studien när som helst (Codex, 2018). Etiskt övervägande har 

även gjorts genom att dokumentera i en sökmatris på de sökord som används, hur 

många studier som hittas och använts, inte förvränga resultaten som framkommer i 

dom olika studierna och att inte enbart presentera studierna som stödjer syftet 

(Forsberg & Wengström 2016). Författarna till denna litteraturöversikt har 

eftersträvat att inte vara partiska vid inläsandet och skrivandet av resultatet i denna 

litteraturöversikt. 

 

5. Resultat         

Artiklarna till resultatet var genomförda i USA (n=6), Sverige (n=5), Norge (n=1), 

Vietnam (n=1), England (n=1), Canada (=1), Scotland (n=1). Syftet var att 

undersöka förekomsten av illamående hos patienter hos palliativa patienter samt 

sammanställa sjuksköterskans kunskap kring hantering av dessa patienters 

illamående inom hälso- och sjukvård. I analysen delade författarna in resultatet efter 

frågeställningarna.  

 

5.1 Förekomst av illamående hos palliativa patienter  

Vid 17 cancercentrum i 11 europeiska länder deltog 2 294 palliativa patienter i tidig 

fas som fick smärtbehandling med opioder. 27% av deltagarna rapporterade 

illamående som ett symtom (Laugsand, Jakobsen, Kaasa & Klepstad, 2010). Av 303 

palliativa patienter i USA som deltog i studien av Rodriguez, Hanlon, Perera, Jaffe 

& Sevick (2010) förekom illamående och kräkningar hos 26 patienter. 

 
Andersson, Årestedt, Lindqvist, Fürst & Brännström (2018) ville i sin studie 

undersöka förekomsten av symtom, symtomlindring och faktorer som hör samman 

med symtomlindring inom palliativ vård i sen fas på äldreboenden. Studien använde 

statistik från Svenska Palliativa Registret från avlidna mellan oktober 2015 och 

december 2016, totalt inkluderades statistik från 22 855 avlidna. Illamående 

rapporterades i 10,2% av fallen under sista levnadsveckan. 
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I Smedbäck et al. (2017) studie som är baserad på kvalitetsregistret Svenska 

Palliativa Registret visar att hos palliativa patienter (n=49 172) var det 11.1% som 

hade uppgett illamående under sista levnadsveckan. 

 

Axelsson et al. (2018) undersökte förekomsten av symtom och behandling hos 

palliativa patienter som dog av njursjukdom mellan 2011–2012 i Sverige. Av de 472 

patienter som undersöktes visade resultatet att 17,2% av dessa patienter hade 

illamående under sin sista levnadsvecka (Axelsson et al., 2018).  

 

Burt, Shipman, Richardson, Ream & Addington-Hall (2010) undersökte symtomen 

hos 939 palliativa patienters sista tre månader i livet. I denna studie var det den 

avlidnes anhöriga som fick ett formulär där de fyllde i vilka symtom patienten hade. 

Illamående fanns hos 40% av patienterna (Burt et al., 2010). 

 

5.2 Sjuksköterskors kunskap om illamående hos palliativa 

patienter  

Sjuksköterskor som arbetade inom onkologi upplevde att de hade god kunskap om 

vad som kan motverka illamående och att de är duktiga på att behandla symtom vid 

palliativ vård men att det samtidigt finns utrymme för förbättring (Mahon & 

McAuley, 2010). Sjuksköterskor som arbetar på intensivvårdsavdelning kom i 

kontakt med palliativ vård i större utsträckning än sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning. Sjuksköterskorna inom bägge inriktningarna ansåg sig ha god 

kompetens inom palliativ vård men sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelning 

skattade sin egen kompetens högre än sjuksköterskor på akutvårdsavdelning (Price 

et al., 2017). De sjuksköterskor med mer än sex års arbetserfarenhet uppgav sig ha 

betydligt bättre kunskap angående symtomkontroll av illamående än de med mindre 

än sex års erfarenhet. Sjuksköterskor i båda grupperna ansåg att experter inom 

palliativ vård konsulterades för sent för att få hjälp med bland annat symtomkontroll. 

De ansåg även att det fanns ett behov av utbildning inom palliativ vård (Price et al., 

2017). 
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Nguyen, Yates, Osborne (2014) undersökte vilken kunskap och attityd 

sjuksköterskor inom onkologisk vård har av palliativ vård. I studien deltog det 

n=251 sjuksköterskor på tre olika sjukhus och detta motsvarade 71.7% av alla 

sjuksköterskor på dessa sjukhus. Sjuksköterskor fick skatta sin kunskap om smärt- 

och symtomkontroll (där illamående ingick) med ett mätinstrument och kunde 

komma upp i 21 poäng, snittet var 11,13 poäng. Av de deltagande sjuksköterskorna 

var det 50% som svarade rätt på 10 av 22 frågor inom symtomkontroll, detta tyder 

på en bristfällig kunskap inom området enligt Nguyen et al. (2014).  

 

5.3 Hur sjuksköterskor hanterar illamående hos palliativa 

patienter  

I Smedbäck et al. (2017) studie som är baserad på kvalitetsregistret Svenska 

Palliativa Registret visar att det var (n=49 172) palliativa patienter som dog på 

äldreboenden mellan 2012–2013. Sjuksköterskan hade frågat om förekomst av 

illamående hos 80,4% av 49 172 och av 49 172 var det 11.1% som hade uppgett 

illamående. Det hade använts vedertaget skattningsinstrument i 7,8% fallen 

(Smedbäck et al., 2017). I Axelsson et al. (2018) undersöktes förekomsten av 

symtom och behandling hos palliativa patienter som dog av njursjukdom mellan 

2011–2012. I denna studie framkom det att hos 472 patienter som upplevde 

illamående som symtom hade det använts ett validerat skattningsinstrument i 9% av 

fallen.  

 

I studien av Laugsand et al. (2010) gavs läkemedel mot illamående till 40% av 

patienterna men 31% av patienterna som uppgav kraftigt illamående erhöll ingen 

behandling. Hos 44% av patienterna som upplevde illamående klassificerades 

behandlingen som otillräcklig. I Rodriguez et al. (2010) studie framkom det att 22 

av 26 patienter var medicinskt underbehandlade för sitt illamående.  

I studien av Laugsand et al. (2010) visade att palliativa patienter som var yngre eller 

kvinnor med gynekologisk cancer löpte högre risk för att få otillräcklig medicinsk 

behandling mot illamående (Laugsand et al., 2010).  

Peng, Baxter & Lally (2019) ville med sin studie undersöka hur livemusik kunde 

påverka symtomen hos palliativa patienter i USA. Patienterna kunde själva välja vad 

musikern skulle spela för musik. Det var 43 patienter som deltog i studien som 
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pågick under två månader. Patienterna fick använda skattningsinstrumentet ESAS 

och de fick skatta illamående innan föreställningen och sedan efteråt. Resultatet 

visade att deltagarna skattade illamående lägre efter föreställningen (Peng et al., 

2019).  

 

Lim, Wong & Aung (2011) och Miller, Patel, Symanowski, Edelen & Walsh (2018) 

undersökte om akupunktur kan bidra till symtomlindring av illamående inom 

palliativ vård. Båda studierna var utformade så att deltagarna fick skatta sina 

symtom med ESAS innan och efter behandling. Deltagarna i båda studierna skattade 

sitt illamående lägre efter behandling med akupunktur.  

 

Martinsson, Fürst, Lundström, Nathanaelsson & Axelsson (2012) studie inkluderade 

30 283 dödsfall, detta var palliativa patienter som avled på olika vårdinrättningar i 

Sverige under perioden maj 2007 till maj 2010. De ville undersöka om ett nationellt 

kvalitetsregister för palliativ vård ökade kvaliteten på den palliativa vården. 

Ordination av vid behovsläkemedel mot illamående ökade från 55% till 82% under 

studiens gång och mängden patienter som inte fick sitt illamående lindrat minskade 

(Martinsson et al., 2012). 

 

I Martinsson et al. (2018) studie visade av de 20 005 palliativa patienter som hade 

en demensdiagnos när de avled mellan mars 2012 och februari 2015, fanns det 

ordination på läkemedel att ge vid behov mot illamående hos 62% av patienterna. 

De palliativa patienterna med cancerdiagnos som avled under samma tidsperiod (n= 

46 368), var det 83% som hade ordination på läkemedel att ge vid behov mot 

illamående (Martinsson et al., 2018).  

 

I Sverige dog det 49 172 palliativa patienter på äldreboenden under 2012–2013. 

Ordination på läkemedel att ge vid behov mot illamående under sista levnadsveckan 

fanns i 45,6% av fallen (Smedbäck et al., 2017).  

 

Läkemedelsgrupper som enligt rekommendationen skulle ordineras i palliativ vård 

var bland annat smärtlindrande, läkemedel mot illamående och läkemedel mot oro 

och ångest. Syftet med studien var att undersöka i vilken grad dessa 
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rekommendationer uppfylls (Finucane et al., 2014). Data från 77 dödsfall under en 

12-månaders period undersöktes i studien. Majoriteten (n=71) dog på särskilt 

boende. Hos 23% av de palliativa patienterna som avled på särskilt boende fanns 

läkemedel mot illamående ordinerat under sista levnadsveckan (Finucane et al., 

2014).  

 

Axelsson et al. (2018) undersökte förekomsten av symtom och behandling av dessa 

hos palliativa patienter som dog av njursjukdom mellan 2011–2012. Hos 472 

patienter visade resultatet att det fanns ordination på läkemedel att ge mot 

illamående i 57,6% av fallen och fanns inte i 37,9% av fallen (Axelsson et al., 2018).  

 

I studien av Andersson et al. (2018) var det 10,2% av de palliativa patienterna som 

hade illamående under sin sista levnadsvecka. Illamåendet lindrades fullständigt hos 

58% av dessa patienter, 38,2% fick sitt illamående lindrat till en viss grad och 3,8% 

fick ingen lindring. De undersökte vilka faktorer som förbättrade symtomlindring 

av illamående (Andersson et al., 2018). Dessa faktorer var användandet av 

validerade symtomskattningsinstrument, bedömning av munhälsa, längre vistelse på 

boendet, samtal med läkare, patient och anhöriga angående den palliativa vården 

och behandling med läkemedel mot illamående (Andersson et al., 2018).  

 

Axelsson et al. (2018) undersökte förekomsten av symtom och behandling av 

symtom hos palliativa patienter som dog av njursjukdom mellan 2011–2012. Hos 

de 472 patienter som undersöktes visade resultatet att 6,6% som behandlades mot 

illamående blev symtomfria med behandling, 10,2% blev symtomlindrande och 

0,4% fick ingen förbättring (Axelsson et al., 2018). 

 

Hos de palliativa patienterna i studien av Smedbäck et al. (2017) visade att i sista 

levnadsvecka var det 5,4 % av patienterna som fick sitt illamående helt lindrat, i 

5,3% lindrades illamåendet delvis och 0,4% upplevde ingen lindring av sitt 

illamående (Smedbäck et al., 2017). 
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Illamående fanns hos 40% av de palliativa patienterna i studien av Burt et al. (2010), 

medicinsk behandling erhölls i 66% av fallen och 44% uppgav en förbättring av 

illamåendet.  

 

Walling et al. (2012) undersökte kvaliteten på vården hos palliativa cancerpatienter. 

Symtomkontroll lyfts som en viktig kvalitetsindikator. De tog statistik från patienter 

(n=118) som hade dött på ett sjukhus mellan april 2005 och april 2006 efter att ha 

vårdats där i minst tre dagar innan sin död. Instrumentet de använde för att mäta 

kvaliteten på vården involverades tre frågor kring illamående. Patienter som inte 

fick cytostatika eller strålbehandling och rapporterar illamående vid inskrivning på 

sjukhus ska inom det första dygnet få orsaken till illamåendet undersökt. Inskrivna 

patienter som inte får cytostatika eller strålbehandling och rapporterar illamående 

ska den erbjudas en annan behandling mot detta inom 24 timmar. Den sista 

kvalitetsindikatorn för illamående var att patienter som erhållit läkemedel mot 

illamående skulle behandlingen utvärderas inom 24 timmar. Hos 31 patienter som 

var i denna situation hade behandlingen utvärderats i 74% av fallen (Walling et al., 

2012).  
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6. Diskussion 

Författarna av denna litteraturöversikt kommer att under detta avsnitt diskutera 

resultatet, metod och etik. 

 

6.1 Sammanfattning av huvudresultatet 
Sjuksköterskor i två studier tyckte att de hade god kunskap för att kunna 

symtomskatta, behandla symtom och utvärdera behandling av illamående inom 

palliativ vård.  Resultatet visade en stor skillnad av sjuksköterskors upplevda 

kunskap kring palliativ vård beroende på arbetslivserfarenhet. Resultatet av 

litteraturöversikten visade att symtomskattning och validerade skattningsinstrument 

för illamående inom palliativ vård inte alltid används. En del palliativa patienter är 

medicinskt underbehandlade och utvärdering av behandling av illamående 

förekommer inte alltid hos palliativa patienter i hälso- och sjukvården. Resultatet 

visade även på skillnader i hantering av illamående utifrån kön och ålder. I resultatet 

av litteraturöversikten presenteras även icke-medicinsk behandling av illamående 

och dessa hade visat ha en positiv effekt hos patienterna som deltog.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuterar författarna av litteraturöversikten utifrån resultatet mot bakgrunden 

av denna litteraturöversikt. 

 

6.2.1 Sjuksköterskors kunskap om illamående hos palliativa 

patienter 

Resultatet visar att icke specialiserade sjuksköterskor inom palliativ vård upplever 

att de har en god kunskap om symtomkontroll av illamående men att det även finns 

utrymme för förbättring och ett behov av vidare utbildning inom symtomkontroll i 

palliativ vård (Mahon & McAuley, 2010; Price et al., 2017). Studien av Nguyen et 

al. (2014) visade att sjuksköterskorna har en bristfällig kunskap inom palliativ vård 

och hur de ska tänka runt symtomskattning och symtombehandling. Studien av Price 

et al. (2017) visade även att klinisk erfarenhet har en betydelse för hur 

sjuksköterskorna skattade sina egna kunskaper. De sjuksköterskor som hade mer än 

sex års erfarenhet skattade att de hade en högre kompetens än de som hade mindre 

än sex års erfarenhet (Price et al., 2017).  
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Ternestedt et al. (2017) tar upp att det behövs kontinuerlig fortbildning inom 

palliativ vård och de 6 S:n (självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang, strategier).  

 

Författarna till litteraturöversikten anser att det är positivt att sjuksköterskorna ser 

möjlighet till förbättring eftersom det ingår i sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

att analysera styrkor och svagheter i sin kompetens och förbättra sin kunskap. Samt 

att hålla sig uppdaterad och tillämpa den senaste evidensbaserade omvårdnaden 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Ternestedt et al. (2017) presenterar i de 6 

S:n att patientens behov och berättelser om sitt liv, hälsa, livsåskådning och känslor 

kring sin livssituation ska stå i centrum för vården. Sjuksköterskan måste skaffa sig 

en bild av patientens behov och hur denne ser på sin sjukdom. Insikten hos patienten 

om att döden är annalkande kan förändra upplevelsen kring vad som är ett bra liv. 

De 6 S:n är baserad på en helhetssyn med sociala, fysiska, andliga och psykiska 

behov som patienten kan ha. Dessa är inte alltid lätta att skilja åt och påverkar 

varandra (Ternestedt et al., 2017). 

 

6.2.2 Hur sjuksköterskor hanterar illamående hos palliativa 

patienter 

Smedbäck et al. (2017) och Axelsson et al. (2018) presenterar i sina studier att 

validerade skattningsinstrument inte alltid används för att bedöma graden av 

illamående hos palliativa patienter. Smedbäck et al. (2017) presenterar att förekomst 

av illamående inte hade tillfrågats under sista levnadsveckan hos alla palliativa 

patienter. Ternestedt et al. (2017) tar upp i de 6 S:n hur viktigt det är med 

symtomskattning som ska analyseras noga och kontinuerligt utvärderas och även att 

behandling ska sättas in i ett tidigt skede (Ternestedt et al., 2017). Författarna till 

litteraturöversikten anser att sjuksköterskan måste bli bättre på att symtomskatta och 

använda validerade skattningsinstrument eftersom både Costello (2006) och 

Ternestedt et al. (2017) beskriver att patienten ska vara väl symtomlindrad för att få 

en god död.  
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I studierna av Laugsand et al. (2010) och Rodriguez et al. (2010) var de palliativa 

patienterna farmakologiskt underbehandlade för sitt illamående. Laugsand et al. 

(2010) presenterar att särskilt yngre palliativa patienter och kvinnor med 

gynekologisk palliativ cancer löpte större risk att erhålla sämre medicinsk 

behandling mot illamående. Detta är något som går emot Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). Lagen säger att alla i befolkningen ska få en vård på samma villkor och att 

medicinskt förebygga och behandla sjukdomar (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 1982:763).  

 

Enligt ICN:S Etiska kod ska sjuksköterskan främja en miljö så att bland annat 

patienternas mänskliga rättigheter, trosuppfattningar, värderingar respekteras 

(International Council of Nurses, & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Följs 

detta så anser författarna till litteraturöversikten att vården kan bli mer jämställd. 

 

Axelsson et al. (2018), Finucane et al. (2014), Martinsson et al. (2018) och 

Smedbäck et al. (2017) presenterar i sina studier att vidbehovsläkemedel att ge mot 

illamående fanns hos mellan 23-83% av de palliativa patienternas sista 

levnadsvecka. Detta är relevant för denna litteraturöversikt eftersom det är 

sjuksköterskans ansvar att göra en bedömning av patientens välbefinnande och 

konsultera läkare när behov finns (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 

författarna till litteraturöversikten tyder detta på att det kan finnas brister vad gäller 

symtomskattning och användandet av validerade skattningsinstrument. Denna 

bristande bedömning kan således ha lett till att illamående försummades och behovet 

av konsultation med läkare för ordination av läkemedel mot illamående gick 

förlorat.  

 

Patienter inom palliativ vård förväntar sig stöttning med existentiella behov, 

symtomkontroll och bibehålla goda relationer med sina nära och kära (Jarrett et al., 

1999; Singer et al., 1999). Resultatet av denna litteraturöversikt visar att inte alla 

patienter får behandling mot illamående och de som får behandling inte får 

tillräcklig symtomlindring och att utvärdering av behandling inte alltid sker 

(Axelsson et al., 2018; Laugsand et al., 2010; Martinsson et al., 2018; Rodriguez et 
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al., 2010; Smedbäck et al., 2017; Walling et al., 2012). Enligt Ternestedt et al. (2017) 

kan de fysiska symtomen påverka negativt på det existentiella och psykiska planet 

genom att göra patienten påmind om sin situation. Detta påvisar hur komplex 

människan är och att det krävs ett holistiskt synsätt som ser till hela människan och 

inte sjukdomen eller symtomen för att patienten ska få en värdig död (Ternestedt et 

al., 2017). Författarna av denna litteraturöversikt anser att den kunskap 

sjuksköterskan besitter inte verkar uppnå patientens förväntningar och behov. Flera 

artiklar i resultatet visar att god symtomkontroll inte uppnås i en stor del av fallen 

(Axelsson et al., 2018; Laugsand et al., 2010; Martinsson et al., 2018; Rodriguez et 

al., 2010; Smedbäck et al., 2017; Walling et al., 2012).  

 

6.3 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten består av kvantitativa, kvalitativa och en artikel med blandad 

metod. Ursprungligen hade ett annat syfte tänkt besvaras men då urvalet av artiklar 

var lågt fick författarna ändra syfte för att kunna hitta artiklar.  

 

Databaserna som använts är Cinahl och PubMed och dessa användes då de ansågs 

mest relevanta för att hitta artiklar som svarar på litteraturöversiktens syfte. Samma 

artiklar kom upp vid sökningar på de båda databaserna vilket kan ses som en styrka. 

Detta kan även vara en svaghet då om författarna använt en tredje databas till 

exempel Web Of Science hade det kanske kommit upp andra artiklar än vad som 

hittats på Cinahl eller PubMed.  

 

Både kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats i litteraturöversikten för att 

ge fler infallsvinklar. Omfattande sökningar med olika kombinationer av sökord 

gjordes med begränsad framgång då detta ämne inte är tillräckligt utforskat. Detta 

ämne upptäcktes vara ett smalt område då det var svårt att hitta artiklar som svarade 

på syftet. 

 

Patientgruppen som var under 18 år exkluderades för att författarna anser att det är 

mer specialiserad vård. Sjuksköterskor med specialistutbildning inom palliativ vård 

exkluderades då författarna till litteraturöversikten var intresserade av 

grundutbildade sjuksköterskors hantering av illamående. Artiklar på andra språk än 
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engelska och svenska exkluderades för författarna endast behärskar dessa två språk 

tillräckligt mycket för att kunna göra en korrekt översättning.  

 

Resultatet baseras på 16 artiklar där 11 artiklar har hög kvalitets grad och fem har 

medel kvalitets grad utifrån granskningsmallarna av Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

(2006); Forsberg & Wengström (2008), (Bilaga 2). En bra artikelkvalitet ökar enligt 

Wallengren & Henricson (2012) trovärdigheten på litteraturöversikten. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att få dels sjuksköterskans 

upplevelser i form av intervjuer dels statistik som visar hur illamående hanteras i 

praktiken. För att få relevanta artiklar som representerar dagens vård inkluderades 

artiklar mellan år 2009–2019.  

 

Endast patienter som var i sen palliativ fas ville initialt inkluderas men författarna 

beslutade att även ta med artiklar som innehöll tidig palliativ fas. Sökord har 

översatts via MeSh vid behov. I övrigt togs vissa sökord från artiklar som använt sig 

av synonymer.  

 

Författarna har suttit tillsammans och diskuterat kontinuerligt under arbetets gång 

gällande artiklar och syfte. Wallengren & Henricson (2012) nämner att 

överförbarheten av en studie ökar om studien har god trovärdighet och pålitlighet. 

Författarna anser att denna litteraturöversikt har överförbarhet inom alla områden 

av palliativ vård eftersom illamående är förekommande hos denna patientgrupp.  

 

6.4 Etikdiskussion 

Majoriteten av artiklarna var godkända av en etisk kommitté och i en del artiklar 

framgick det att deltagarna kunde dra sig ur studien närhelst de önskade.  

  

I två av studierna som bygger på information från Svenska Palliativa Registret 

framkommer det inte om de blivit godkända av en etisk kommitté. Dock finns det 

två andra studier från samma register som har blivit godkända av en etisk kommitté. 

I det informationsblad från Svenska Palliativa Registret som patienten ska få står det 

att denne kan dra sig ur registret och att all data ligger under offentlighets- och 

sekretesslagen och att uppgifterna i registret är avidentifierade. Det som går att 
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diskutera är hur är det för de patienter som är kognitivt nedsatta, till exempel de som 

har en demenssjukdom. Hur kan forskarna veta med 100% säkerhet att de vill delta. 

Det framgår inte i artiklarna om patienterna kunnat få så bra information att de har 

kunnat tagit ett sådant beslut själva eller om beslutet togs av patientens anhöriga.  

 

I en av studierna från England har forskarna kontaktat en etisk kommitté som sa att 

de inte behövde en etisk prövning. Istället behövde de tala med cheferna på varje 

särskilt boende som gav skriftligt godkännande för forskargruppen att få 

anonymiserad information om de avlidna. Forskarna gjorde det så etiskt rätt som de 

kunde utifrån svaret från kommittén. 

 

En av studierna från USA presenterar i sin metod att det inte var nödvändigt att få 

godkännande utav en etisk kommitté för den typ av studie som de ämnade göra. I 

Sverige har vi Patientdatalagen (SFS 2008:355) som begränsar vem som får ta del 

utav patientens journal. Att det inte behövts något godkännande från etisk 

granskningsnämnd anser författarna verkar märkligt. Det är någon som ska gå 

igenom patientens journal och fastställa kvaliteten på vården utifrån det, det framgår 

inte exakt vem som har läst och tagit data från journalen I denna studie framgår det 

inte heller om patienterna har gett medlåtande att någon ska vara inne i deras journal 

efter döden. Författarna har strävat efter att översätta artiklar sanningsenligt och så 

korrekt som möjligt, ej filtrera bort artiklar som visar på motsägelsefullt resultat 

jämfört med övriga artiklar. 

 

7. Klinisk betydelse för samhället 

Detta arbete har belyst brister av sjuksköterskans hantering av illamående inom 

palliativ vård samt att sjuksköterskans egen uppfattning av sin kunskap inte verkar 

överensstämma med hur patienterna behandlas. Genom att belysa dessa brister 

bidrar litteraturöversikten förhoppningsvis till en bättre vård för patienten och 

minskar illamåendet och lidandet.  

8. Konklusion 

Litteraturöversikten visar på att sjuksköterskor har mer kunskap desto mer 

erfarenhet de har. Dock visar resultatet också att sjuksköterskorna inte alltid följer 

den kunskap de har införskaffat eller att det inte registreras att de gjort bedömning, 
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utvärdering och har en bra symtomkontroll över illamående. Speciellt dåligt är det 

för patientgrupper som är av kvinnligt kön och yngre patienter. Därför behövs detta 

belysas mer i grundutbildningen av sjuksköterskor så att dessa är mer säkra i sin 

hantering av illamående i palliativa vården och att vården blir mer jämställd än vad 

den är. Även att det behövs kontinuerlig utbildning på arbetsplatserna så att de som 

inte är specialiserade inom palliativ vård kan ge en bra vård och att det används 

evidensbeprövade metoder i hanteringen av illamående.  

 

 

9. Förslag till vidare forskning 

De kvantitativa studierna visade liknande resultat så i framtiden vore det behövligt 

med mer kvalitativa studier med intervjuer där sjuksköterskor får beskriva sin 

hantering av illamående inom palliativ vård mer specifikt. Det vill säga undersöka 

hur de upplever att de symtomskattar, behandlar och utvärderar behandling av 

illamående. 

 

Studier för att få en mer exakt bild av vilka områden inom palliativ vård det behövs 

mer utbildning inom eller om det finns ett behov av nya validerade 

symtomskattningsinstrument för illamående eftersom de nuvarande validerade 

instrumenten inte alltid används.  Det finns även behov utav studier som belyser hur 

sjuksköterskor undersöker orsaken till illamående då dessa kan vara många men 

detta framkommer sällan i de artiklar som använts till denna litteraturöversikt.  
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1 Bilaga - sökmatris 
Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa titlar 

  

Urval efter lästa abstrakt  Antal utvalda artiklar till 

resultat efter genomläsning 

av artiklar, n=16 

Cinahl End of life care AND 

Nausea AND 

Symptom control 

  4 130 

       61 

       11 

  0 

10 

  2 

  0 

  4 

  2 

0 

0 

0 

Cinahl Palliative care AND 

Symptom management OR 

symptom control AND  

Nausea 

  6 362 

     455 

  4 768 

      66 

  0 

  0 

  0 

10 

  0 

  0 

  0 

  2 

0 

0 

0 

1 

Cinahl Palliative care OR  

end of life care OR  

terminal care OR  

Dying AND  

Symptom management  

OR Symptom control  

AND Nausea 

  6 362 

  8 764 

  9 555 

10 465 

     555 

     842 

       72 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

27 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Cinahl Nursing Experience AND  

Symptom management OR 

Symptom control AND 

Nausea 

  7 096 

     197 

       

     293 

       10 

  0 

  0 

 

  8 

  1 

  0 

  0 

 

  4 

  1 

0 

0 

 

0 

0 

Cinahl 

 

 

Nursing Experience AND  

Symptom management in 

palliative care AND  

Nausea 

   7 096 

       41 

         

         2 

  0 

12 

   

  1 

  0 

  3 

  

  0 

0 

1 

 

0 

 

 

 

  



 

 

1.1 Bilaga - sökmatris 

Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa titlar 

  

Urval efter lästa abstrakt  Antal utvalda artiklar till 

resultat efter genomläsning 

av artiklar, n=16 

Cinahl Measuring symptom AND  

Nausea 

  1 481 

       24 

  0 

  4 

  0 

  0 

0 

0 

Cinahl Nursing knowledge OR 

nursing competences AND  

Palliative care OR  

End of life care OR  

terminal care OR  

dying. 

   5 574 

   6 091 

   5 585 

 12 148 

 16 441 

      220 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0  

13 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  7 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

Cinahl Palliative care OR  

End of life care OR 

Terminal care OR  

Dying AND  

Nausea AND  

Symptom management  

  20 797 

  24 143 

  27 169 

  30 610 

  27 176 

         54 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 5 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Cinahl Palliative care AND  

Symptom control OR  

Symptom management AND 

Nurses perception  

20 797 

     404 

  1 098 

         6 

  0 

  0 

  0 

  4 

  0 

  0 

  0 

  3 

0 

0 

0 

0 

 
 
 
 
 



 

 

1.2 Bilaga - sökmatris 
Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa titlar 

  
Urval efter lästa abstrakt  Antal utvalda artiklar till 

resultat efter genomläsning 

av artiklar, n=16 

Cinahl Nurses knowledge OR  

nurses understanding AND  

palliative care AND 

Symptom management 

 11 607 

  6 349  

     570 

       50 

 0 

 0 

 0 

10 

 0 

 0 

 0 

 7 

0 

0 

0 

1 

Cinahl Nurse's management of 

symptoms AND 

palliative care OR 

end of life care OR 

terminal care AND  

dying 

       758 

 

      113 

   4 752 

   6 122 

      139 

 0 

 0 

 0 

 0 

25 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

11 

0 

0 

0 

0 

2 

Cinahl Palliative care OR 

End of life care OR 

Terminal care OR 

Hospice care AND  

Hospital care AND 

Nausea management AND 

Nurse 

 39 480 

 10 175 

 11 099 

 14 373 

 37 659 

      166 

        23 

0 

0 

1 

0 

0 

20 

7 

 0 

 0 

 1 

 0 

 0 

 6 

 0 

0 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

 

 
 
 



 

 

1.3 Bilaga - sökmatris 
Databas Sökord Antal träffar Urval efter lästa titlar 

  
Urval efter lästa abstrakt  Antal utvalda artiklar till 

resultat efter genomläsning 

av artiklar, n=16 

PubMed Palliative care OR  

End of life care OR  

Dying OR  

Terminal care AND 

Symptom management AND  

Nausea AND 

Nursing 

13 501 

20 965 

20 965 

13 718 

     377 

      

  1538 

      53 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  

  0 

  2 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0  

  

  0 

  2 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

PubMed Symptom management in 

palliative care AND  

Nausea AND  

Nursing  

13 501 

     372 

       52 

  0 

  0 

  4 

  0 

  0 

  2 

0 

0 

0 

PubMed Nausea management AND 

Palliative care AND  

Nursing 

  2689 

    173 

      37 

  0 

  0 

25 

  0 

  0 

13 

0 

0 

3 

PubMed Measuring symptom AND 

Nausea AND  

palliative care AND  

Hospital care 

  2646 

      46 

        3 

        0 

 0 

 0 

 3 

 0 

  0 

  0 

  3 

 0 

0 

0 

0 

0 

PubMed Nursing experience AND  

palliative care AND  

Nausea 

 

15 018 

     770 

       10 

 0 

 3 

 0 

  0 

  1 

  0 

0 

1 

0 

 

PubMed Nursing experience AND  

Palliative care AND  

Symptom control 

 

15 018 

     770 

       28 

 

 0 

 0 

 0 

  0 

  0 

  0 

0 

0 

0 

  



 

 

1.4 Bilaga - sökmatris 
Sökning Titel på vald artikel Antal referenser Urval efter lästa titlar 

  

Urval efter lästa 

abstrakt  

Antal utvalda artiklar 

till resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=16 

Frisökning - på Journal of 

Pain and Symptom 

Management 

 

Factors Associated With 

Symptom Relief in End-of-

Life Care in Residential Care 

Homes: A National Register-

Based Study 

   1 

 



 

 

2. Bilaga – Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Price, M., Strodtman, L., 

Montagnini, M., Smith, H., 

Miller, J., Zybert, J., Oldfield, 

J., Polichtm T., & Ghosh, B. 

  

2017  

  

USA 

“Palliative and End-of-Life Care 

Education Needs of Nurses Across 

Inpatient Care Settings” 

“To assess nurses’ self-perceived competence of 

knowledge, attitudes and behaviours regarding the 

provision of palliative and end-of-life care in the 

hospitalized patient and identify deficits in delivery of 

quality end-of-life care.”  

Kvantitativ 

  

Frågeformulär skickades ut 

elektroniskt till deltagarna via mail. 

Data analyserades sedan.   

n=583 (91% kvinnor, 9% män). Åldrarna 

20 till >50 med mindre än fem års 

erfarenhet till mer än tio års erfarenhet. På 

vuxen och barn IVA samt vuxen och barn 

AVA.  

Sjuksköterskor som arbetade på IVA 

upplevde sig ha mer kunskap och 

mer bekväma med palliativ vård än 

sjuksköterskor på akutavdelning vad 

gäller symtomkontroll och stöd till 

familj.  

Hög,  

83 %  

Mahon M., & McAuley, W. 

  

2010 

 

USA 

“Oncology Nurses’ Personal 

Understandings About Palliative Care”  

”To examine how oncology nurses define palliative care, 

views about who should and should not receive palliative 

care, and beliefs about palliative care decision making, 

including who should be involved and how decisions 

should be managed.” 

Kvalitativ.  

 

Intervjuer som sedan 

transkriberades.  

n=12. 11 var kvinnor och en man.  Deltagarna hade olika syn på vad 

palliativ vård är och vilka som ska få 

palliativ vård. Deltagarna upplevde 

sig vara bra på symtomkontroll. 

Deltagarna ansåg att patienten ska 

göra beslut angående palliativ vård.  

Hög,  

88 %  

 



 

 

2.1 Bilaga - Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Martinsson, L., Lundström, 

S., & Sundelöf, J.  

  

2018 

  

Sverige  

”Quality of end-of-life care in patients 

with dementia compared to patients 

with Cancer: A population-based 

register study 

”To compare the quality of end-of-life care between 

patients with dementia and patients with cancer on a 

population-based level regardless of place of care.” 

Kvantitativ  

  

 Frågeformulär som fylls i av 

ansvarig sjuksköterska efter 

patientens bortgång. 

n=68037 (16428 dog av demens och 

51609 av cancer).  

Formuläret omfattade 13 

kvalitetsindikatorer. Gruppen med 

demens fick sämre betyg på 6 

punkter, bl.a. konsultation av 

palliativ team, lägre dokumentation 

av smärtskattning och administrering 

av läkemedel mot ångest och 

illamående. Demensgruppen hade 

lägre förekomst av trycksår.  

Hög 86% 

Laugsand E., Jakobsen, G., 

Kaasa, S., & Klepstad P.  

  

2011 

  

Norge 

“Inadequate symptom control in 

advance cancer patients across 

Europe.” 

”To examine the adequacy of treatment for 

constipation, nausea, depression and poor sleep and the 

factors associated with inadequate symptom control in 

cancer patients receiving opioids.” 

Kvantitativ. 

 

Information om patientens 

sjukdomshistoria tog från journal. 

Både personal och patienter 

skattade symtom.  

n=1938 patienter.  Av patienter som uppgav kraftig 

förstoppning var det 27% som inte 

fick laxantia. 31% av patienterna som 

uppgav kraftigt illamående fick ingen 

behandling. 74% rapporterade 

depression men fick ingen 

behandling. Nästan 60% av 

patienterna fick otillräcklig 

behandling mot symtomen. 

Hög 93% 

  



 

 

2.2 Bilaga - Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Rodriguez K., Hanlon J., Perera, S., Jaffe, E., 

& Sevick, M. 

  

2010 

  

USA 

“A Cross-Sectional Analysis of the Prevalence 

of Undertreatment of Nonpain Symptoms and 

Factors Associated With Undertreatment in 

Older Nursing Home Hospice/Palliative Care 

Patients” 

”To evaluate the 

prevalence of 

undertreatment of nonpain 

symptoms and factors 

associated with 

undertreatment in older 

nursing home 

hospice/palliative care 

patients.” 

Kvantitativ tvärsnittsstudie.  n=303 patienter. 27% av patienterna hade något 

symtom förutom smärta där de 

vanligaste var förstoppning, 

illamående och hosta. 

Underbehandling skedde i över 

hälften av dessa fall där illamående 

behandlades sämst följt av 

förstoppning.  

Hög,  

80 %  

Smedbäck, J., Öhlén, J., Årestedt, K., 

Alvariza, A., Fürst, C., & Håkansson, C. 

  

2017 

  

Sverige  

“Palliative care during the final week of life of 

older people in nursing homes: A register-based 

study” 

”To explore the presence 

of symptoms, symptom 

relief, and other key 

aspects of palliative care 

during the final week of 

life among older people 

residing in nursing 

homes.” 

Explorativ kvantitativ n=49172 patienter Smärta var det vanligaste symtomet 

och förekomst hos 58,7% och 

behandlades adekvat i 46,3%. 

Övriga symtom (illamående, 

andfåddhet, ångest) var inte lika 

vanliga men behandlades även 

sämre. Vedertagna 

skattningsinstrument rapporterades 

för smärta användes vid 12,3% och 

7,8% vid övriga symtom.  

Hög,  

82 %  



 

 

2.3 Bilaga - Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Andersson, S., Årestedt, K., 

Lindqvist, O., Fürst, C-J. & 

Brännström, M. 

 

2018 

 

Sverige  

” Factors associated with symptom 

relief in End-of-Life care in residential 

care homes: A national register-based 

study” 

“ Explore the presence of symptoms and symptom relief 

and identify factors associated with symptom relief of 

pain, nausea, anxiety and shortness of breath among RCH 

residents in end.of.life care. 

Kvantitativ 

 

De tog data ifrån svenska palliativa 

registret 

n= 22 855 patienter 

 

 

 

 

 

  

Visar att smärta är det symtom som frekvent 

rapporterades utav de fyra olika symtomen och var det 

symtomet som var bäst behandlat. Faktorer som var 

associerade av symtomlättnad hos minst ett av symtomen 

var: kön, ålder, tiden man varit på särskilt boende, 

användandet av validerade symtomskattnings instrument,  

dokumenterad diskussion om livet sista tid med läkare, 

patenten och anhöriga, konsultation med andra 

avdelningar, andra sjukdomar än cancer som var orsaken 

till död,  förekomst av trycksår, , bedömning av munhälsa 

och förskrivna injektioner vid behov till smärta, 

illamående och oro. 

Medel  79% 

 Lim, J., Wong, E., & Aung, S. 

 

2011 

 

Canada 

 

 

“Is there a role for acupuncture in the 

symptom management of patients 

receiving palliative care for cancer? A 

pilot study of 20 patients comparing 

acupuncture with nurse-led supportive 

care” 

“To document the change in symptoms after acupuncture 

or nurse-led supportive care and to determine feasibility 

of carrying out a randomised study in acupuncture for 

patients with advanced incurable cancer” 

Kvantitativ n=17 Akupunkturbehandling förbättrade patientens 

symtombild med avseende på till exempel smärta och 

illamående. Efter 6 veckors kontakt med sjuksköterska 

där patienten fått råd och optimerad symtombehandling 

var alla symtom mindre besvärliga för patienterna.  

Hög 83% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.4 Bilaga - Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Miller, K., Patel, J., Symanowski, J., 

Edelen, C., & Walsh, D. 

 

2019 

 

USA 

”Acupuncture for Cancer Pain and 

Symptom Management in a Palliative 

Medicine Clinic” 

“To assess acupuncture effectiveness for cancer-related 

pain and to evaluate effects on anxiety, appetite, 

depression, drowsiness, dyspnea, fatigue, nausea and 

well-being” 

Kvantitativ n=68 Smärta minskade hos patienterna redan 

efter första behandlingen och minskade 

ytterligare vid fortsatt behandling. 

Patienternas besvär av de övriga 

symtomen minskade efter första 

behandlingen och minskade ytterligare 

vid fortsatt behandling.  

Hög 83% 

Peng, C., Baxter, K., & Lally, K. 

 

2019 

 

USA 

 

 

”Music Intervention as a Tool in 

Improving Patient Experience in 

Palliative Care” 

“To examine palliative care patients’ symptomatology in 

response to receiving music intervention from 

behavioural, biological, and subjective experiential 

standpoints” 

Blandad metod  n=43 Smärta, illamående, nedstämdhet, 

ångest och andfåddhet minskade hos 

patienterna efter behandlingen och 

välbefinnande ökade.   

Medel 75% 

 

 



 

 

 
2.5 Bilaga – Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Walling, A., Asch, S., Lorenz, 

K., Malin, J., Roth, C., Barry, T., 

& Wenger, N. 

 

2012 

 

USA 

“The quality of supportive care 

among inpatients dying with 

advanced cancer” 

“To apply novel quality indicators to measure the 

quality of supportive care provided to patients 

with advanced cancer who died in a large 

university medical center” 

Kvantitativ n=118 Smärta skattades regelbundet, behandlades och utvärderades bra. 

Illamående skattades i över 80% av fallen men uppföljning efter 

behandling skedde mindre ofta. Konsultation med experter inom 

palliativ vård skedde i 16% av fallen  

Medel 75% 

Martinsson, L., Fürst, C J., 

Lundström, S.,Nathanaelsson, L. 

 

2012 

 

Sverige 

“ Registration in a quality 

register: a method to improve 

end-of-life care- a cross-

sectional study” 

“ Examines whether participation in the Swedish 

Register of Palliative Care during a 3-year period 

(from May 2007- April 2010). Increased the 

quality of Palliative care regarding eight 

predetermined quality indicators of good end-of-

life care such as symptom alleviation and 

information provided to patient and next of kin.” 

Kvanatativ tvärsnitts gående 

longitudinell registerstudie. 

n=30 283 patienter, 54% kvinnor, 

46% män och av dessa var 60% av 

patinterna diagnoserade med 

cancer. 

På n=503 hälsovårds enheter.  

Palliativ vård vart förbättrad på ett 

antal sätt. Förekomsten av sex undersökta 

symptomen minskade. Förskrivningen av vid behovs medicin för 

smärta, illamående, ångest och döds rassel ökade. En högre andel 

av patienterna dog där de själva ville dö. Patiens anhöriga erbjöds 

mer ofta en uppföljningsuppgörelse efter 

patientens död.  Inga förändringar gjordes med avseende på att 

tillhandahålla information till patienten eller närmaste 

familjemedlemmar. 

 

Hög 86% 



 

 

 
 
2.6 Bilaga - Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Finucane, M A., McArthur, D., 

Stevenson, B., Gardner, H., 

Murray, A S. 

 

2014 

 

Scotland 

“ Anticipatory prescribing at the end of 

life in Lothian care homes” 

“ Investigates the extent of anticipatory prescribing for 

resident who died in care homes in Lothian, Scotland.” 

Kvantitativ n= 8 omvårdnads boenden, 

 n=77 patienter 

Många patienter upplevde besvärliga 

symtom dom sista dagarna i livet.  De 

hade i emellertid inte de 

rekommenderande förbyggande 

läkemedel på plats för att kunna 

lindra dessa symtom, detta kunde då 

upplevas som onödigt lidanden. 

Hög 89% 

Axelsson, L., Alvariza, A., 

Lindberg, J., Öhlén, J., Håkansson, 

C., Reimertz, H., Fürst., C., & 

Årestedt, K. 

 

2018  Sverige 

”Unmet Palliative Care Needs Among 

Patients With End-Stage Kidney 

Disease: A National Registry Study 

About the Last Week of Life”  

”To describe symptom prevalence relief and 

management during the last week of life, as well as end-

of-life communication in patients with ESKD” 

Kvantitativ n=472 Smärta förekom hos 69% och 

illamående hos 17% av patienterna. 

Behandling av smärta var mest 

framgångsrikt men 32% fick 

otillräcklig eller ingen 

symtomlindring av smärta. 62% av 

patienterna med illamående fick 

otillräcklig behandling.  

Medel 79% 



 

 

 
2.7 Bilaga – Artikelmatris 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Nguyen, T L., Yates, P., Osborn, Y. 

 

2014 

 

Vietnam 

 

 

  

” Palliative care knowledge, attitudes 

and perceived self-competence of 

nurses workin in Vietnam” 

“ Describe their palliative care knowledge, attitudes and 

perceived self-competence levels. Examine demographic and 

employment-releted factors that influence their knowledge, 

,attitudes and perceived self-competence in palliative care. 

Explore the relationships between their palliative care 

knowledge, ,attitudes and perceived self-competence.” 

Kvantativ tvärsnittsstudie 

med frågeformulär.  

n= 251 sjuksköterskor (21 män och 

228 kvinnor mellan åldrarna 21-55). 

 

 

 

 

 

 

  

Visar att överlag hos sjuksköterskorna i 

studien har låg kunskap inom palliativ 

vård gällande smärt och 

symtomhantering , psykologisk och 

spirituella områden.  

Hög 89% 

Burt, J., Shipman, C., Richardson, 

A., Ream, E.& Addington-Hall, J. 

 

2009 

 

England 

“The Experiences of older adults in 

the community dying from cancer and 

non-cancer causes: a national survey 

of bereaved realtives.” 

“ Compare the experiences in the community in the last 3 

months of life of older adults dying from cancer and non-cancer 

causes.” 

Kvantativ tvärsnitts-

undersökning av anhöriga. 

 

n= 1 266 svar från anhöriga  Cancersjuka hade haft mer smärta 

(93%) än de icke cancer sjuka (79%),  av 

de cancerfria var det 40% som hade haft 

illamående och kräkningar, 66% av dom 

hade upplevt andningslöshet. Hos de 

cancersjuka var 62% wom hade haft 

illamående och kräkningar 74% hade 

haft förstoppning och endast 66% hade 

upplevt andningslöshet. Hos båda 

grupperna var mindre än hälften som 

fått behandling som hade helt lindras 

eller delvis lindrat symtomet, fanns 

skillnad mellan distriktomsorgen, 

allmänläkarvård och annan häslo- och 

sjukvård.  Vidare rapporterade 

infromanterna att de som dog av cancer 

hade större tillfredställande stöd. 

 Medel 75% 

 



 

 

3. Bilaga - Granskningsmall  
Granskningsmall för kvalitetsbedömning Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

  
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: < 60%låg 60–80% medel  80% > hög 

 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008) 

  



 

 

3.2 Bilaga - Granskningsmall för kvalitetsbedömning Kvantitativa 
studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

 

 

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: < 60%låg 60–80% medel  80% > hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) 

 
 


