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Abstrakt  

Bakgrund: När den botande behandlingen av sjukdom inte längre uppnår ett önskat resultat 

sätts palliativ vård in, vilket är en symtomlindrande vård. Den palliativa vårdens mål är att 

förebygga och lindra lidandet samt möta fysiska, psykosociala och existentiella problem. 

Detta för att kunna ge högsta möjliga livskvalitet för patienter och deras anhöriga.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten inom palliativ 

vård – ur patientens och anhörigas perspektiv. 

Metod: Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt som baserades på 15 stycken 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO och var publicerade mellan åren 2009-2019. 

Resultat: Flertalet faktorer påverkade livskvaliteten hos både patienter i palliativ vård och 

deras anhöriga. Faktorerna delades in i kategorierna; fysiska, psykosociala och existentiella 

faktorer.  

Konklusion: Livskvaliteten påverkas både negativt och positivt för patienter som erhöll 

palliativ vård och deras anhöriga. Kategorier för faktorerna är; fysiska, psykosociala och 

existentiella. Sjuksköterskan bör arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt och ett 

holistiskt synsätt för att uppmärksamma behov och vad som påverkar livskvaliteten hos 

patienter och deras anhöriga.   

Nyckelord: Anhöriga, litteraturöversikt, livskvalitet, palliativ vård, patient 

 

  



 
 

Abstract  

Background: When the curative care of disease no longer reaches desired results palliative 

care is introduced, which is an easing treatment of symptoms. The goal of palliative care is to 

prevent and ease suffering and confront physical, psychosocial and existential problems. This 

in order to provide the highest possible quality of life to the patient and its family.  

Aim: The aim of this study is to describe factors which affects the quality of life within 

palliative care – from patients and families perspective. 

Methods: The thesis was done as a literature review based on 15 scientific articles. The 

articles were collected from databases Cinahl, PubMed and PsycINFO and were published 

between the years 2009-2019. 

Results: Several factors affected the quality of life for both patients with palliative care and 

their families. Factors were divided within categories; physical, psychosocial and existential 

factors. 

Conclusions: Quality of life is affected both negatively and positively for patients who are 

treated with palliative care and their families. Categories for the factors are; physical, 

psychosocial and existential. This calls for the nurses to work with person-centered care and a 

holistic vision to notice needs and what affects quality of life for patients and their families.    

Keywords: Family, literature review, palliative care, patient, quality of life 
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1. Inledning 

I Sverige avlider cirka 90 000 människor årligen, och cirka 72 000 av dessa har ansetts vara i 

behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018). Den palliativa vårdens grundläggande syfte är 

att uppnå bästa möjliga livskvalitet i samband med obotlig sjukdom (Thulesius, 2019). 

 

Vi har under vår sjuksköterskeutbildning mött patienter och anhöriga till patienter som 

erhåller palliativ vård. Under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att begreppet 

livskvalitet inte är omtalat vid palliativ vård. I och med vår upplevelse att begreppet 

livskvalitet inte är omtalat har det skapat en undran angående vilka faktorer som påverkar 

patienters och deras anhörigas livskvalitet. Vi har valt detta ämne för att belysa de faktorer 

som påverkar livskvalitet hos patienten och dess anhöriga.  

 

2. Bakgrund 

2.1. Palliativ vård – historik och den palliativa vården i Sverige idag 

World Health Organization (WHO) definition av palliativ vård lyder: 

  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och de 

närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och behandling 

av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med 

livshotande sjukdom. 

Författarnas översättning av World Health Organization (u.å.a) 

 

Socialstyrelsens definition av begreppet palliativ vård lyder: 

 

Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, 

obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt organiserat stöd till närstående. 

Socialstyrelsens termbank (u.å.) 

 

Benkel, Molander och Wijk (2016) beskriver den palliativa vården ur ett historiskt perspektiv. 

Det första hospicet, en vårdinrättning för svårt sjuka och döende personer, startades av en 

engelsk läkare Cicely Saunders år 1967 i London och efter detta startades flertalet hospice 

runt om i världen. I Sverige öppnades den första hospiceavdelningen år 1987, det vill säga 20 
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år efter hospicet i London. Under denna tid var det endast cancerpatienter som erbjöds 

palliativ vård på hospice. Palliativa vården i Sverige har sedan dess utvecklats till något som 

anses vara lika viktigt som vård vid livshotande sjukdom och är något som ska prioriteras 

högt. Den palliativa vården bedrivs där det finns patienter med ett sådant behov, exempelvis i 

hemmet, särskilt boenden för äldre och sjukhus. Sedan år 2005 använder Sverige sig utav 

Svenska palliativregistret som är ett kvalitetsregister för att förbättra den palliativa vården 

(Benkel et al., 2016). Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård (NVP) (2016) grundades av 

regionalt cancercentrum och är ett vårdprogram som gäller för alla patienter med palliativ 

vård oavsett medicinsk diagnos. NVP berör hälso- och sjukvårdspersonal inom 

vårdverksamheter som möter obotligt sjuka patienter i palliativ vård. Detta vårdprogram 

agerar som ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Stödet är utformat utifrån patienters och 

anhörigas behov i samband med palliativ vård. Strang (2012) belyser att den palliativa vården 

består av fyra hörnstenar, vilka är symtomlindring, anhörigstöd, teamarbete och 

kommunikation/relation. Dessa hörnstenar beskrivs som palliativa vårdens redskap. 

Symtomlindringen innefattar att lindra smärta och andra symtom. Anhörigstöd ska ges under 

pågående sjukdom och efter att patienten har avlidit. Teamarbete av ett tvärprofessionellt 

team med många olika professioner som tillsammans möter familj och anhörigas behov. 

Kommunikation/relation behöver fungera inom arbetslaget samt mellan arbetslaget, patienten 

och anhöriga. Hörnstenarna arbetar tillsammans med de fyra dimensionerna som också 

beskrivs som palliativa vårdens förhållningssätt. Dimensionerna innefattar den fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella människan (Strang, 2012). 

 

2.1.1. Brytpunktssamtal, palliativa vårdens faser och symtom 

Vid övergång till palliativ vård sker ett brytpunktssamtal. Brytpunktssamtalet innebär flera 

olika former av samtal och det behövs oftast flera brytpunktssamtal under sjukdomens förlopp 

eftersom patientens behov ändras över tid. Det första samtalet brukar innefatta information till 

patient och anhöriga om att botande behandling inte längre har önskad effekt och att 

behandlingen övergår till palliativ vård med syfte att symtomlinda. Nästa samtal sker när 

patienten behöver mer hjälp av insatser för att kunna hantera sitt dagliga liv och detta samtal 

hålls i samråd med patienten. Det sista brytpunktssamtalet äger rum när döden är nära och 

målet med sjukvården är vidare symtomlindring, en god omvårdnad och stöd för anhöriga 

(Benkel et al., 2016). Palliativ vård omfattar två faser, en tidig och en sen fas. Den tidiga 

fasen kan pågå i flera år och innefattar palliativ vård vid exempelvis långsamt växande spridd 
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cancer, svår hjärtsvikt eller obotlig neurologisk sjukdom. Undersökningar och behandlingar 

ges i syfte att förlänga livet och lindra symtom. Den sena fasen i palliativ vård innefattar vård 

vid livets slutskede som innebär att patienten har några dagar till enstaka månader kvar i livet. 

Huvudsyftet med den sena fasen är att symtomlindra där vanliga symtom är muntorrhet, 

smärta, illamående och förstoppning (Thulesius, 2019).  

 

2.2. Anhöriga till patienter med palliativ vård 

Anhörig är en person som vårdar och/eller stödjer en familjemedlem/släkting. Socialnämnden 

ska erbjuda stöd till anhöriga som vårdar en person som är långvarigt sjuk (Socialstyrelsen 

2019). Den anhörige är en central del av den palliativa vården eftersom att anhörigas mående 

kan ha direkt koppling till patientens mående. Om anhörigas behov inte uppmärksammas 

finns det risk att anhöriga drabbas av oro, utmattning samt rollförändring inom familjen 

(Milberg, 2012). Song, et al. (2011) belyser att anhöriga kan uppleva att vårda sin anhörig 

som en belastning, vilket över tid kan leda till en ökad stress. Ett reducerat stöd för anhöriga 

kan leda till ökad risk för utveckling av depression och på sikt en ökad suicidrisk. 

Namasivayam, Lee, O`Connor och Barnett (2014) beskriver att inom den palliativa vården 

interagerar sjuksköterskan med familjen och ofta skapas en nära relation. Det är av vikt att 

sjuksköterskan arbetar nära familjen för att uppnå en god vård av patienten. Vid detta arbete 

interagerar sjuksköterskan med anhöriga inför patientens kommande död, ger information 

angående pågående vård och vad som är palliativ vård. Det är viktigt för sjuksköterskan att ta 

hänsyn till kulturellbakgrund för att förstå värderingar och trosuppfattning angående livet och 

döden samt kunna anpassa den palliativa vården och hur den utförs. Det är essentiellt att 

uppmärksamma anhörigas mående eftersom att anhöriga är en stor del av den palliativa 

vården. Svårigheter inom palliativ vård för anhöriga kan vara att de har en annan syn på 

patientens sjukdom än hälso- och sjukvården. De kan även känna ett missnöje över nivån av 

den behandling som patienten erhåller. Vissa anhöriga vill vara involverade och engagerad 

men andra vill inte vara delaktiga. 

 

2.3. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innebär förebyggande insatser, behandling av symtom, 

stöd för anhöriga och vårdplanering (Benkel et al., 2016). Omvårdnadsprocessen är en grund 

för sjuksköterskans planering och åtgärd av omvårdnad. Omvårdnadsprocessen är en 
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problemlösningsmodell med syfte att individanpassa omvårdnaden med hjälp av olika steg: 

datainsamling, diagnos, planering, genomförande och utvärdering. Sjuksköterskan ansvarar 

för att inhämta information om patientens hälsotillstånd, identifiera problem/behov och/eller 

risker samt resurser hos patienten, planera omvårdnaden, genomföra den planerade 

omvårdnaden och sedan utvärdera resultatet av omvårdnaden (Florin, 2014). De områden som 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån är: fokusera på anhörigstöd, ge emotionellt och existentiellt 

stöd, lindra ångest samt stå upp för patientens rättigheter (Silva et al., 2014). Sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden som ingår i sjuksköterskans etiska kod innefattar att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Utöver detta ska även att alla 

människor vara berättigad samma goda vård (International Council of Nurses (ICN), 2012). I 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS 2017:30) står det att vården som bedrivs ska vara av 

god kvalitet, tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Hälso- och 

sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja 

goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att arbeta efter vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Vård ska ges i samråd med patienten efter största möjliga mån. 

Bemötandet och vården ska utföras med omtanke och respekt för patienten.  

 

2.3.1. Sjuksköterskans roll och ansvar  

I HSL (SFS 2017:30) står det att patienter och anhöriga ska erhålla nödvändig information 

och även undervisning och/eller utbildning om behov finns. Klang Söderkvist (2013) skriver 

om plikten att ge information till patienter och anhöriga är väl känt hos hälso- och 

sjukvårdspersonal. Oberoende av detta finns det ett missnöje hos patienter och anhöriga 

eftersom informationen som ges ofta är svårbegriplig eller inte tillräckligt förklarad. 

Verschuur, Groot och van der Sande (2014) belyser att det är viktigt att sjuksköterskan i ett 

tidigt skede i den palliativa vården får tillfälle att samtala med patienten för att påbörja en 

vårdrelation. En god kommunikation är viktig för att tidigt kunna identifiera och åtgärda 

problem och behov. Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie (2015) beskriver att sjuksköterskans 

roll innefattar att minska den existentiella och andliga ensamheten genom att finnas vid 

patientens sida och möta känslor, uttryck och svåra frågor vilket beskrivs som en utmaning för 

sjuksköterskan i den palliativa vården.  
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2.3.2. Omvårdnad – fysiskt, emotionellt och existentiellt 

För sjuksköterskans profession är det viktigt att arbeta efter det holistiska synsättet där den 

grundläggande omvårdnaden öppnar upp för att möta patientens behov både fysiskt, 

emotionellt och existentiellt. Det är i samband med den fysiska omvårdnaden som 

sjuksköterskan inhämtar information om patientens kropp. Samtidigt som denna information 

inhämtas har sjuksköterskan tillfälle att ställa frågor angående mående, det emotionella 

känsloläget eller bara vara där fysiskt. Utöver den fysiska omvårdnaden kommer 

sjuksköterskan ha möjlighet att även ge emotionell omvårdnad, vid ohälsa kan det psykiska 

måendet bli i obalans. Detta kan komma att öppna upp för existentiell omvårdnad i och med 

att patienten kommer i kontakt med sin egen sårbarhet och dödlighet (Granero-Molina, et al. 

2017). Smyth och Allen (2011) skriver om den emotionella omvårdnaden, hur det 

professions-karaktäristiska arbetet skiftar och istället blir mer riktat mot människan i rummet. 

Att arbeta med det emotionella inom palliativ vård beskrivs som essentiellt och inte alltid 

långt bort från den existentiella omvårdnaden. Dock tillåter inte alltid patienter och/eller 

anhöriga sjuksköterskor att bilda den förtroenderika och emotionella relation som krävs för att 

kunna vårda just emotionellt. Ramezani, Ahmadi, Mohammadi och Kazemnejad (2014) 

beskriver fördelar med existentiell omvårdnad. Genom att arbeta med patienten och stödja på 

ett annat plan än fysiskt ökar möjligheten för patienten att bibehålla sin integritet och 

värdighet. Detta kan hjälpa patienten att finna mening i sin sjukdom, smärta och/eller ångest. 

Samtalet om det existentiella ger också möjlighet att svara på frågor som meningen med livet 

och döden. Problematiken med existentiella frågor är att det finns många skilda uppfattningar 

om vad som är existentiellt och hur samtalen ska utformas kring det för att möta patienten 

som individ. 

 

2.4. Jean Watson 

Jean Watson är en omvårdnadsteoretiker vars teori baseras på den mänskliga omsorgen 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Även om omsorgs ses som en filosofi förklarar Watson 

(1993) att det finns en vetenskaplig grund för hennes teori. Detta genom att skilja på orden 

omsorg och omvårdnad. Omvårdnad är det klinisk-praktiska områdena sjuksköterskan arbetar 

med, exempelvis behandlande vård. Omvårdnad kan ges utan att omsorg berörs, men med det 

nya förhållningssättet att arbeta personcentrerat ökar möjligheten för arbete med omsorgen. 

Personcentrering kan ses som bron mellan omvårdnad och omsorg. Det är i omsorgen som 

sjuksköterskan påverkar patienten likväl som anhöriga. Watson skriver att omsorg inte endast 
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en är känsla utan är de moraliska ideal som omvårdnaden strävar efter, där målet är att bevara 

den mänskliga värdigheten samt beskydda och stärka individen. Den mänskliga omsorgen 

baseras på kunskap om omsorgsprocessen, om hälsa-ohälsa samt om patientens upplevelse av 

sin egen hälsa-ohälsa. Ohälsa är inte alltid betingat med sjukdom, ohälsa kan komma från 

obalans i kroppen, emotionellt och existentiellt. Det vill säga att ohälsa kan speglas i flertalet 

tillstånd, exempelvis förtvivlan, skuldkänslor, förlust och sorg, stress samt det okända. 

Watsons beskrivning av när hälsa uppnås är när patientens helhet är i balans det vill säga när 

det kroppsliga, emotionella och existentiella är i harmoni. Det är omsorgen som blir 

bortprioriterad i dagens hälso- och sjukvård på grund av det höga arbetstempot, maskiner, 

teknik och de administrativa uppgifterna. När sjuksköterskan inte får tid för omsorg hindras 

möjligheten att främja hälsa. Watson har utvecklat karativa faktorer som sjuksköterskan ska 

arbeta med för att främja omsorgsprocessen. Processen visar på det moraliska idealet samt att 

främja människan och har som mål att uppnå välbefinnande. De karativa faktorer är: 

 

 Humanisktiskt-altruisktiskt värdesystem 

 Tro och hopp 

 Känslighet gentemot självet och andra 

 Mänsklig omsorgsrelation, präglad av hjälpande och tillit 

 Att ge uttryck för positiva och negativa känslor 

 Kreativ, problemlösande omsorgsprocess 

 Transpersonell undervisning och inlärning 

 Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och existentiell 

miljö 

 Tillgodoseende av mänskliga behov 

 Existentiell-fenomenologisk-andliga krafter 

                                                                                                            (Watson, 1993) 

 

Det är när sjuksköterskan ger omsorg genom dessa karativa faktorer som hälsa kan främjas 

genom att patienten exempelvis finner meningen med existensen och känsla av egenkontroll 

och inre styrka samt bevarar det mänskliga hos individen. Watson har en mångdimensionell 

syn på människan, individen har en kropp, ett medvetande och en själ. Det vill säga att 

människan är större än enbart sig själv i kroppslig form. Medvetandet är det psykiska och 

emotionella hos människan, möjligheten att ta in och bearbeta information och tolka olika 
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sinnesintryck. Själen är det som speglar vår existentiella tro, de vill säga något större än oss 

själva (Watson, 1993). 

 

2.5. Holism 

Holistiskt vårdande är essentiellt inom palliativ vård. Tidigare har emotionella och sociala 

faktorer förbisetts inom medicinskt vårdande, ofta har läkare ställt sig frågan “är detta 

emotionellt eller fysiskt?”. Idag ses det däremot som en helhet med patientens fysiska, 

emotionella och existentiella mående i sjukdomen. Genom att se hela patienten lyfts 

vårdandet till en holistisk nivå, det vill säga att inte endast sjukdomen behandlas utan 

patienten som helhet. Vården blir personcentrerad och genom att arbeta med det holistiska 

synsättet ökar möjligheterna för livskvalitet eftersom vården riktas mot symtomlindring, 

förklaring av situation samt hantering av patientens emotionella och existentiella frågor. Här 

möts även anhörigas oro (Greer & Joseph, 2016). Hälso- och sjukvårdspersonal uttrycker en 

svårighet att arbeta existentiellt eftersom tidsbrist är en hindrande faktor (Carlén & Nilsson, 

2008). 

 

2.6. Livskvalitet 

WHO definierar livskvalitet som en individs uppfattning av sin plats i livet i samband med den kultur 

och värderingar som de lever i och i förhållande till sina mål, förväntningar, standarder och problem. 

Det är ett brett begrepp som påverkas på ett komplext sätt av personens fysiska hälsa, psykologiska 

tillstånd, personliga tro, sociala relationer och deras förhållande till viktiga funktioner i sin miljö.  

Författarnas översättning av World Health Organization (uå.b) 

  

Livskvalitet används ofta som ett paraplybegrepp som bland annat innefattar både fysiska och 

psykiska komponenter. Begreppet används ofta men innebörden är sällan förstådd i och med 

att begreppet är subjektivt. Det mångdimensionella begreppet är dynamiskt och uppfattningen 

om vad livskvalitet är kan ändras flertalet gånger under en livstid. Vid plötsliga förändringar i 

livet ändras livskvaliteten, både ur ett positivt och negativt perspektiv (Vanleerberghe, De 

Witte, Claes, Schalock & Verté, 2012). Det primära målet med palliativ vård handlar om att 

uppnå en hög nivå av livskvalitet för patienten och anhöriga. Detta görs genom att lindra 

fysiska symtom och möta patientens psykiska- sociala- och existentiella behov. Patientens 

livskvalitet bedöms ofta av hälso- och sjukvårdspersonal men bedömningarna stämmer ofta 

inte överens med patientens och de anhörigas egen upplevelse. Det är därför av vikt att 
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patienterna själva alltid får skatta sin egen livskvalitet. Livskvalitet som begrepp är 

individuellt, flerdimensionellt, dynamiskt och subjektivt (Hubert, Dassen, Widdershoven & 

Halfens, 2006). En persons upplevda livskvalitet behöver inte höra ihop med fysisk hälsa. 

Trots frånvaro av sjukdom kan livskvaliteten upplevas låg samtidigt som att livskvaliteten kan 

upplevas hög trots vetskapen om att döden är nära (Petersson & Strang, 2012). Ångest och 

depression bidrar tillsammans med smärta och sjukdomens svårighetsgrad till försämrad 

livskvalitet. Detta kan leda till försämring av den fysiska, psykiska och sociala dimensionen 

av livskvalitet (Smith, Gomm & Dickens, 2003). 

 

2.7. Problemformulering 

Allt fler patienter i livet slutskede erhåller palliativ vård inom olika vårdverksamheter. Målet 

med den palliativa vården är att lindra lidande och främja en god livskvalitet, för att ge 

patienten en bra sista tid i livet och en god död. Sjuksköterskans uppgift är att etablera en god 

vårdrelation och arbeta holistiskt, för att se vad som främjar en god livskvalitet hos patienten 

som individ. Det hör till sjuksköterskans etiska kod att arbeta hälsofrämjande, att lindra 

lidande samt förebygga sjukdom och återställa hälsa. Genom att arbeta enligt denna kod ökar 

möjligheten för att främja livskvaliteten. I den palliativa vården är patientens anhöriga en 

viktig del och om anhöriga förbises kan patientens livskvalitet påverkas negativt. Genom att 

applicera Jean Watsons omvårdnadsteori kan sjuksköterskan hjälpa både patient och anhöriga 

att finna hälsa vilket i sin tur kan öka livskvaliteten. Målet med denna litteraturöversikt är att 

skapa en sammanställning för sjuksköterskor om vilka faktorer som påverkar livskvalitet. 

Livskvaliteten kan upplevas lägre hos patienter och deras anhöriga om sjuksköterskan saknar 

kunskap angående påverkande faktorer. Det författarna vill undersöka med 

litteraturöversikten är vilka faktorer som påverkar livskvalitet för patienter i palliativ vård och 

deras anhöriga. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten inom palliativ vård – 

ur patientens och anhörigas perspektiv. 
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3.1. Frågeställning 

 Vilka faktorer påverkar livskvaliteten hos patienter med palliativ vård? 

 Vilka faktorer påverkar livskvaliteten hos anhöriga till patienter med palliativ vård? 

 

4. Centrala begrepp 

Med vuxna avses i denna litteraturöversikt personer som är 18 år och äldre. 

 

5. Metod 

5.1. Design 

Examensarbetet utfördes genom att skriva en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär 

enligt Friberg (2017) att skapa en översikt och sammanställning på redan befintlig forskning 

inom valt ämnesområde som besvarar syftet. 

 

5.2. Urval och datainsamling 

Sökorden och de olika kombinationer som användes i de olika databaserna presenteras i en 

sökmatris, se Bilaga 1. Datainsamlingen till litteraturöversikten genomfördes med hjälp av 

elektroniska databaser som innehöll vetenskapliga artiklar inom ämnena omvårdnad och 

medicin. De databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. I sökningen efter 

vetenskapliga artiklar användes sökord som speglade de centrala begreppen i 

litteraturöversiktens syfte: Quality of life, Palliative care, Palliative patients, Patient 

perspective, Patients attitudes, Family coping, Factors affecting, Symptom burden, Factors 

och Existential. Östlundh (2017) skriver om att använda boolesk-sökteknik som innefattar att 

använda olika sökord och synonymer kombinerat med “AND, OR och NOT”. Författarna har 

applicerat boolesk-söktekning vid artikelsökningen till examensarbetet, där ordet ”AND” har 

kombinerats med olika sökord.  

 

Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklarna var engelskt språk, publicerade mellan år 

2009–2019, vuxna deltagare, godkända av en etisk kommitté och peer-reviewed. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) innebär peer-reviewed att artikeln granskas av 

forskare inom samma ämnesområde innan publikation.  
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5.3. Värdering av artiklarnas kvalitet 

När urvalet av vilka studier som ska ingå i analysen har utförts, granskas kvaliteten av 

artiklarna (Friberg, 2017). Vid granskningen av valda artiklar användes modifierade 

granskningsmallar (Forsberg & Wengström 2008; Willman, Stoltz, & Bahtsevani 2006), se 

Bilaga 2 och Bilaga 3. Granskningsmallarna finns för kvalitativa samt kvantitativa artiklar. I 

mallen för kvalitativa artiklar ingår det 25 stycken frågor som ska besvaras med ja eller nej. I 

mallen för kvantitativa artiklar ingår det 29 stycken frågor som ska besvaras med ja eller nej. 

Utifrån totala poängresultatet räknas en poängsats ut och därifrån framkommer en 

kvalitetsgrad som beskrev artikeln med låg- medel eller hög kvalitet, se Tabell 1. Författarna 

till litteraturöversikten har valt att endast ta med artiklar med medel eller hög kvalitet.  

 

Tabell 1. Värdering av kvaliteten hos artiklarna. 

Kvalitetsgrad Antal poäng för 

kvantitativa artiklar 

Antal poäng för 

kvalitativa artiklar 

Procentindelning 

Låg 0-16 0-14 0-59 % 

Medel 17-22 15-19 60-79 % 

Hög 23-29 20-25 80-100 % 

 

5.4. Tillvägagångssätt 

Författarna har utfört litteraturöversikten på distans på grund av att författarna bor på olika 

orter. Distansstudierna har utförts via Google Drive dokument och kontinuerlig telefonkontakt 

där författarna diskuterat val och analys av artiklar, skrivna texter och innehåll med varandra. 

Innan inlämning har författarna fört över skriven text i ett Office Word dokument, i och med 

detta har författarna tillsammans korrekturläst samt gjort redigeringar. Allt arbete med 

litteraturöversikten har fördelats lika på båda parter.  

 

5.5. Analys och tolkning av data 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarna i litteraturöversikten är det av vikt att skapa en noga 

struktur där analysen delas upp i tre steg. Steg 1: Att skapa en helhetsbild av vald artikel 

genom att läsa artikeln flera gånger. Steg 2: Att dokumentera artikelns syfte, metod, resultat 

med mera i en tabell för att skapa en tydlig överskådlighet. Steg 3: Att jämföra likheter och 

skillnader i de valda artiklarna. Efter detta har innehållets resultat sammanställts under 
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lämpliga kategorier och underkategorier där resultatet från artiklarna framgår tydligt (Friberg, 

2017). Enligt nämnd rekommendation har författarna till litteraturöversikten läst samtliga 

artiklar flertalet gånger för att skapa en helhetsbild och för att se om de besvarade valt syfte. 

Sammanställning av artiklarna har utförts och angetts i en artikelmatris, se Bilaga 4. 

Artiklarnas skillnader och likheter har av författarna framställt i ett separat dokument för att få 

en överblick. Efter detta har funna faktorer delats in under kategorier, där skillnader och 

likheter från artiklarnas resultat sammanställts och redovisats tydligt. Artiklarna som 

analyserades var samtliga skrivna på engelska och Norstedts engelska ordbok användes vid 

översättningen.  

 

5.6. Etiska överväganden 

Att arbeta med en god forskaretik innebär att säkerställa forskningens kvalitet, det vill säga att 

forskningen anses vara tillförlitlig. Detta utförs genom att granska, rapportera och informera 

om forskningen på ett öppet, rättvist, ärligt och objektivt sätt. En god forskningsetik innebär 

också att visa respekt för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningen har vissa krav att 

följa och kan sammanfattas med att deltagarna ska erhålla detaljerad information om vad 

deras uppgift är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna bestämmer över 

sin medverkan och kan när som helst välja att avbryta och sekretessen kring deltagarna får ej 

utlämnas vid publicitet (Vetenskapsrådet, u.å). Alla artiklar i litteraturöversikten har på ett 

objektivt sätt sammanfattats i resultatet. Funna artiklars resultat har granskats neutralt för att 

inte vinklas till litteraturöversiktens fördel. CODEX (2019) skriver att oredlighet i forskning 

innebär att inte plagiera, förfalska, fabricera och stjäla vetenskaplig data och resultat. Med 

detta i åtanke formulerades texten om med författarnas egna ord utan att förvränga resultatet.  

 

6. Resultat 

För att besvara syftet användes 15 artiklar, varav 6 kvalitativa och 9 kvantitativa artiklar. 

Artiklarnas studier genomfördes i 20 länder: USA (n=3), Hong Kong (n=2), Korea (n=2), 

Kanada (n=4), Cypern (n=1), Japan (n=2), Spanien (n=1), Italien (n=1), Tyskland (n=2), 

Sverige (n=1) och Brasilien (n=1). Resultatet redovisas i tre stycken kategorier: fysiska-, 

psykosociala- och existentiella faktorer. I varje kategori belyses patientperspektiv och 

anhörigperspektiv. 
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6.1. Fysiska faktorer  

6.1.1. Patientperspektiv 

Den vanligaste förekommande fysiska faktor med negativ inverkan på livskvaliteten var 

smärta (Cramarossa et al., 2013; Götze, Brähler, Gansera, Polze, & Köhler, 2014; Jones, 

Cohen, Zimmermann & Rodin, 2010; Krug, Miksch, Peters-Klimm, Engeser & Szecsenyi, 

2016; Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson, & Danielson, 2009; Motyka, Nies, 

Walker & Myers Schim, 2010), en andra faktor var begränsad fysisk funktion som påverkade 

patienternas dagliga liv och därmed bidrog till lägre livskvalitet (Cramarossa et al., 2013; 

Götze et al., 2014; Krug et al., 2016; Motyka et al., 2010). Vid fatigue, illamående, kräkningar 

och matleda upplevde patienter i palliativ vård en nedsatt livskvalitet (Cramarossa et al., 

2013; Götze et al., 2014; Jones et al., 2010; Krug et al., 2016). Patienter med palliativ 

vård upplevde andningssvårigheter och dyspné som bidragande faktorer som försämrade 

livskvaliteten (Götze et al., 2014; Jones et al., 2010; Motyka et al., 2010). Patienter hade en 

ökad risk för minskad fysisk aktivitet i samband med depression vilket medförde en nedsatt 

livskvalitet (Azevedo, Pessalacia, da Mata, Zoboli & Pereiras, 2017), patienter med palliativ 

vård med en fungerande och bevarad fysisk funktion upplevde en högre livskvalitet (Chui et 

al. (2009).  

 

6.1.2. Anhörigperspektiv  

Thai, Barnhart, Cagle, och Smiths (2016) belyste att anhöriga upplevde en lägre livskvalitet 

eftersom deras egen fysiska hälsa blev reducerad. En anhörig uttryckte en ökning av egna 

fysiska hälsoproblem under vårdande av sin anhörig, bland annat smärta. 

 

6.2. Psykosociala faktorer  

6.2.1. Patientperspektiv 

De psykosociala faktorer som påverkade livskvaliteten negativt för patienter i den palliativa 

vården var faktorer som nedsatt känslomässig funktion och depression (Azevedo et al., 2017; 

Bernard et al., 2017; Cramarossa et al., 2013; Jones et al., 2010; Melin-Johansson et al., 

2009). Enligt Motyka et al. (2010) kunde patienter som erhöll palliativ vård och samtidigt 

kände en oro för sin ekonomiska situation få en ökad risk för en försämring av livskvaliteten.  

 

Patienternas självbestämmande och delaktighet i beslutsfattandet påverkade livskvaliteten i 
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varierande grad. De patienter som delade beslutsfattandet med hälso- och sjukvårdspersonal 

och anhöriga upplevde en högre livskvalitet jämfört med patienterna som tog alla beslut på 

egen hand (Mo et al., 2012). Chui et al. (2009) beskrev att yngre manliga patienter som erhöll 

palliativ vård hade en ökad risk för försämrad livskvalitet men att äldre kvinnliga patienter 

som var eller tidigare varit gift uppvisade en högre livskvalitet än övriga deltagare. 

 

En av de främsta faktorer som påverkade livskvaliteten positivt hos patienter var socialt stöd 

från anhöriga (Azevedo et al., 2017; Motyka et al., 2010; Yamagishi et al., 2012). Även stöd 

och en etablerad relation med hälso- och sjukvårdspersonal sågs ha en positiv inverkan för 

patienters livskvalitet i den palliativa vården (Motyka et al., 2010; Yamagishi et al., 2012). 

Patienter har visat sig erhålla högre livskvalitet om de befinner sig i en trivsam miljö samt 

känner ett emotionellt och psykiskt välbefinnande. Patienter i den palliativa vården som 

upplevde en självständighet och en oberoende ställning hade en förhöjd livskvalitet 

(Yamagishi et al., 2012). Enligt Motyka et al. (2010) ökade livskvaliteten för patienter i 

palliativ vård vid besök av anhöriga. Azevedo et al. (2017) belyste i resultatet att en högre 

inkomst gav en förhöjd livskvalitet.  

 

6.2.2. Anhörigperspektiv 

Den främsta faktor som visade sig påverka anhörigas livskvalitet negativt var att se patienten 

ha smärta och andra besvärande fysiska symtom (Krug et al., 2016; McDonald et al., 2018; 

Thai et al., 2016). Anhöriga upplevde en nedsatt livskvalitet av att känna en ständig psykisk 

stress, oro och ovisshet inför framtiden (Choi et al., 2015; Götze et al., 2014; McDonald et al., 

2018; Thai et al., 2016). Livskvaliteten blev försämrad hos vissa anhöriga till patienter vid 

palliativ vård relaterat till att patienten ständigt var i centrum vilket bidrog till att de anhöriga 

fick mindre tid till sig själva och samtidigt kände ett ansvar för att sköta större delen av 

patientens omvårdnad (Götze et al., 2014; McDonald et al., 2018; Thai et al, 2016; Wadhwa, 

Burman, Swami, Rodin, Lo & Zimmermann, 2013). Vissa anhöriga uppgav att oron för den 

ekonomiska situationen bland annat relaterad till att de inte kunde arbeta i samma 

utsträckning bidrog till en försämring av livskvaliteten (Götze et al., 2014; McDonald et al., 

2018). Vidare visade McDonald et al.’s (2018) resultat att livskvaliteten hos anhöriga kunde 

försämras genom att relationen mellan anhörig och patient förändras. Vissa anhöriga upplevde 

en försämring i livskvaliteten av att ständigt befinna sig i en sjukhusmiljö. Wadhwa et al. 
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(2013) resultat visade att kvinnliga anhöriga till patienter i palliativ vård löpte större risk för 

nedsatt livskvalitet jämfört med män.  

 

Faktorer som påverkade livskvaliteten i varierande grad var ålder, relation till patienten, 

socialt nätverk, nöjdhet med vården, vårdtyngd, ekonomi och familjefunktion (Choi et al., 

2015).  

 

En av de psykosociala faktorer som anhöriga beskrev ökade livskvaliteten var när de upplevde 

en tillfredsställelse med den vård patienten erhöll (Choi et al., 2015; Wadhwa et al., 2013). 

När hälso- och sjukvården gick in med insatser som resulterade i att anhöriga fick mer tid för 

sig själva samt kvalitetstid med patienten istället för att själva behöva vårda sin anhörig 

upplevdes en högre livskvalitet. I och med detta minskade den ekonomiska oron i och med att 

de kunde återgå till arbete (Thai et al., 2016). En del anhöriga ville medverka i vården och ta 

hand om sin anhörig för att känna sig delaktiga och meningsfulla (McDonald et al., 2018; 

Thai et al., 2016). Anhöriga till patienter inom palliativ vård som kände ett psykiskt 

välbefinnande upplevde en högre livskvalitet (Wadhwa et al., 2013). 

 

6.3. Existentiella faktorer  

6.3.1. Patientperspektiv 

De existentiella faktorer som ökade livskvaliteten hos vissa patienter med palliativ vård var att 

besöka kyrkan, att ha en tro och/eller utöva sin religion (Motyka et al., 2010). Den faktor som 

påverkade livskvaliteten negativt var att förlora känslan av meningsfullhet (Jones et al., 2010; 

Melin-Johansson et al., 2009). När patienter kände en belåtenhet med livet samt att livet var 

fullbordat gav det en ökad livskvalitet (Yamagishi et al., 2012). 

 

6.3.2. Anhörigperspektiv 

De existentiella faktorer som minskade livskvaliteten för anhöriga var tankar kring döden och 

att inte finna acceptans i att deras anhörig kommer att avlida inom snar framtid (McDonald et 

al., 2018). Tankarna på att deras anhörig snart ska dö och oron över att fortsätta livet ensam 

samt att åter hitta en mening med livet gav en minskad livskvalitet (Thai et al, 2016). 
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7. Diskussion 

Diskussionen innehåller: sammanfattning av huvudresultatet, resultatdiskussion, 

metoddiskussion och etikdiskussion. 

 

7.1. Sammanfattning av huvudresultat 

Hos patienter i palliativ vård upplevdes smärta som den främsta fysiska faktor som påverkade 

livskvaliteten negativt (Cramarossa et al., 2013; Götze et al., 2014; Jones et al., 2010; Krug et 

al., 2016; Melin-Johansson et al., 2009; Motyka et al., 2010), näst följande faktor var nedsatt 

fysisk funktion som påverkade det dagliga livet (Cramarossa et al., 2013; Götze et al., 2014; 

Krug et al., 2016; Motyka et al., 2010) men vid bevarad fysisk funktion upplevde patienter 

inom palliativ vård att de hade en ökad livskvalitet (Choi et al., 2009). Den fysiska faktor som 

påverkade anhörigas livskvalitet negativt var att deras egen fysiska hälsa blev reducerad och 

de utvecklade symtom som exempelvis smärta (Thai et al., 2016). 

 

De psykosociala faktorer som påverkade livskvaliteten negativt för patienter som erhöll 

palliativ vård var nedsatt känslomässig funktion och depression (Azevedo et al., 2017; 

Bernard et al., 2017; Cramarossa et al., 2013; Jones et al., 2010; Melin-Johansson et al., 

2009). Livskvaliteten ökade när patienter kände socialt stöd från sina anhöriga (Azevedo et 

al., 2017; Motyka et al., 2010; Yamagishi et al., 2012). Anhörigas psykosociala livskvalitet 

reducerades när de upplevde att patienten inte var adekvat symtomlindrad (Krug et al., 2016; 

McDonald et al., 2018; Thai et al., 2016), och livskvaliteten ökade för anhöriga när de var 

nöjda med den vård patienten erhöll (Choi et al., 2015; Wadhwa et al., 2013). 

  

De existentiella faktorer för patienter med palliativ vård som ökade livskvaliteten var att få 

möjlighet att utöva sin tro och religion (Motyka et al., 2010) och när patienter förlorade 

känslan av meningsfullhet reducerades livskvaliteten (Jones et al., 2010; Melin-Johansson et 

al., 2009). Den existentiella faktor som kunde påverka livskvaliteten negativt hos anhöriga var 

tankarna kring döden och tanken på att deras anhörig kommer avlida (McDonald et al., 2018).  

 

7.2. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat utifrån kategorierna: fysiska-, 

psykosociala- och existentiella faktorer ur ett patient- och anhörigperspektiv. Innehållet i 
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resultatdiskussionen diskuteras även utifrån bakgrundens information tillsammans med 

resultat och syfte.  

 

7.2.1. Fysiska faktorer  

Resultatet visar att den fysiska faktor för patienter med palliativ vård som har störst negativ 

inverkan på livskvaliteten är smärta (Cramarossa et al., 2013; Götze et al., 2014; Jones et al., 

2010; Melin-Johansson et al., 2009; Motyka et al., 2010; Krug et al., 2016), även tidigare 

forskning visar att upplevelse av smärta hos patienten bidrar till en försämrad livskvalitet 

(Smith et al., 2003). En av de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården är att 

symtomlindra smärta (Strang, 2012) och sjuksköterskans etiska kod innefattar bland annat att 

främja hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). En god smärtlindring är en mänsklig rättighet 

enligt Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA) (2014) men ur ett globalt perspektiv är 

palliativa läkemedel som smärtstillande opioidbehandling en bristvara för 80 % av jordens 

befolkning. Detta reflekterar författarna till examensarbetet utgör en svårighet för att 

motverka den främsta faktor till nedsatt fysisk livskvalitet. Genom att etablera en god 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska ökar möjligheten att tidigt kunna identifiera 

och åtgärda problem samt uppmärksamma behov (Verschuur et al., 2014). Ytterligare en 

faktor för minskad livskvalitet är nedsatt fysisk funktion som påverkar det dagliga livet 

(Cramarossa et al., 2013; Götze et al., 2014; Krug et al., 2016; Motyka et al., 2010). Även 

ytterligare forskning stödjer att fysisk förändring kan ha negativ inverkan på livskvaliteten 

(Vanleerberghe et al., 2012). I motsats skriver Petersson och Strang (2012) att livskvalitet inte 

alltid behöver vara kopplat till fysisk funktion utan att patienter kan uppleva hög livskvalitet 

trots låg fysisk funktion. Författarna reflekterar för att främja människan med mål att uppnå 

välbefinnande kan Watsons (1993) omsorgsprocess appliceras. Teorin grundas på att 

patienten ska ha en balans i sin hälsa-ohälsa, där ohälsa kan vara en förlust av kroppslig 

funktion. När sjuksköterskans tid för omsorg nedprioriteras och arbetet inte blir 

omsorgsfrämjande, ökar risken för att patientens ohälsa blir dominant och livskvaliteten blir 

hotad. 

 

Anhöriga till patienter i palliativ vård upplever en försämrad livskvalitet relaterat till att 

patienten inte är adekvat symtomlindrad (Krug et al., 2016). Tidigare forskning uttrycker 

vikten av att lindra de fysiska symtomen som patienten besväras av, eftersom detta främjar 

livskvalitets för både patienten och de anhöriga (Hubert et al., 2006). Avsaknad av tid för att 
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ta hand om sin egen fysiska hälsa är en faktor som reducerar livskvaliteten hos anhöriga (Thai 

et al., 2016). För att reducera risken för minskad livskvalitet hos anhöriga ska stöd för 

anhöriga med syftet att minska den fysiska belastningen erbjudas. För att reducera risken för 

minskad livskvalitet hos anhöriga tänker författarna till examensarbetet att det är av vikt att 

anhöriga får stöd. Stödet ges via socialnämnden och kan innefatta bland annat undervisning 

och hjälp i boendet för att avlasta den anhöriga (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). 

Anhörigstöd ska ges av hälso- och sjukvården och stödet ges inom flera områden bland annat 

praktiskt. Den praktiska delen kan innefatta information om vilket stöd som finns att erbjuda, 

och hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa den anhörige att komma i kontakt med berörda 

verksamheter (NVP, 2016).  

 

Tidigare forskning menar att för att främja patientens och de anhörigas livskvalitet är det 

viktigt att lindra de fysiska symtomen som patienten besväras av (Hubert et al., 2006). 

 

7.2.2. Psykosociala faktorer  

Examensarbetets resultat visar att de psykosociala faktorer som påverkar livskvaliteten 

negativt för patienter i den palliativa vården är nedsatt känslomässig funktion och depression 

(Azevedo et al., 2017; Bernard et al., 2017; Cramarossa et al., 2013; Jones et al., 2010; Melin-

Johansson et al., 2009). Detta överensstämmer med Watsons (1993) teori när hon nämner 

emotionella tillstånd som sorg, förlust, förtvivlan, stress och skuldkänslor som kan leda till 

obalans i det emotionella, vilket är en risk för ohälsa som leder till nedsatt livskvalitet. 

Tidigare forskning instämmer med Watsons tanke angående ohälsa hos patienten, vid ohälsa 

blir ofta det psykiska måendet i obalans och därför krävs det av sjuksköterskan att vara där för 

patienten och stötta vid psykosociala problem (Granero-Molina, et al., 2017). Detta ökar 

möjligheten för patienten att bibehålla sin integritet och värdighet (Ramezani et al., 2014). 

Ytterligare en psykosocial faktor som påverkar livskvaliteten hos patienter i varierande grad 

är självbestämmande och delaktighet i beslutsfattande (Mo et al., 2012). Något som 

författarna till examensarbetet anser framkommer tydligt i Patientlagen som reglerar hur 

hälso- och sjukvårdspersonal ska förhålla sig mot patienter. Patientlagen (SFS 2014:821) 

säger att patientens delaktighet och självbestämmande i hälso- och sjukvården ska främjas. 

Patientlagen belyser att en fast vårdkontakt är av vikt för att tillgodose patientens trygghet. 

Hälso- och sjukvården ska genomföras i samråd med patienten och vård och behandling ska i 

den mån det är möjligt göras efter patientens önskemål. Statens beredning för medicinsk och 
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social utvärdering (SBU, 2017) visar i sin rapport att en ökad patientdelaktighet i hälso- och 

sjukvården där egenvård och empowerment främjas ökar livskvaliteten för patienten. Detta 

styrks av Watson (1993) genom hennes omvårdnadsprocess och de tio karativa faktorer som 

innebär att stötta patienten och skydda rätten för självbestämmande. I samband med detta ökar 

patientens känsla av egenkontroll och inre styrka genom att sjuksköterskan skapar en 

hjälpande och tillitsfull relation med patienten. Detta lyfts inom ramlagen HSL (SFS 2017:30) 

som fastslår att det ska uppbringas kontinuitet för patienten i hälso- och sjukvården där goda 

relationer mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas. Även tidigare 

forskning beskriver vikten av att sjuksköterskan i ett tidigt skede i den palliativa vården ska 

inleda en vårdrelation med patienten för att klargöra patientens önskningar och behov 

(Namasivayam et al., 2014; Verschuur et al., 2014). Författarna till examensarbetet tänker att 

med hjälp av att arbeta efter en personcentrerad vård kan en vårdrelation bildas genom att 

skapa ett partnerskap mellan patient/anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska lyssna på patientens/anhörigas berättelse och behov samt 

dokumentera uppgifterna i patientens journal (Centrum för personcentrerad vård, 2017). 

Ytterligare forskning visar att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt ökar 

livskvaliteten och välbefinnandet hos patienter (Hansson, Carlström, Olsson, Nyman & 

Koinberg, 2017).  

 

Resultatet i examensarbetet visar att socialt stöd från anhöriga är en av de främsta faktorer 

som påverkar livskvaliteten positivt för patienter (Azevedo et al., 2017; Motyka et al., 2010; 

Yamagishi et al., 2012), även stöd och en etablerad relation med hälso- och sjukvårdspersonal 

har positiv inverkan för patienters livskvalitet i den palliativa vården (Motyka et al., 2010; 

Yamagishi et al., 2012). Även tidigare forskning belyser detta genom att sjuksköterskan ska 

ge ett psykosocialt stöd för både patient och anhöriga (Silva et al., 2014). Vidare visar tidigare 

forskning ett uttalat problem inom hälso- och sjukvården med att arbeta med psykologiska 

aspekter hos både patienter och anhöriga. Bland annat eftersom att patienter och anhöriga inte 

alltid tillåter hälso- och sjukvårdspersonal att skapa den förtroenderika och emotionella 

relation som krävs för arbetet (Smyth & Allen, 2011). Detta är något som författarna till 

arbetet tänker är ett hinder men om man använder sig av Jean Watsons omsorgsprocess ökar 

möjligheten för relationsskapande. Genom att tillämpa en av Watsons (1993) karativa 

faktorer: att skapa en hjälpande och tillitsfull relation, ökar möjligheten att vårda och stötta 

patienten och anhörigas psykosociala miljö. Detta ska ske på ett sådant sätt att mottagaren 

varken känner sig kränkt, nedtryckt eller övergiven. Inom samtalet ska sjuksköterskan inte 
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gömma sig bakom sin profession utan hålla en medveten närvaro med fokus mot 

patient/anhörig och hålla ögonkontakt (Watson 1993). Ross, Tod och Clarke (2014) bekräftar 

Jean Watsons teori beträffande personcentrerad vård genom att förklara vikten av 

sjuksköterskans arbete. Arbetet innefattar att lära känna patienten och uppmärksamma vad 

som kan vara värdefullt för varje individ och att fokusera på relationen mellan patient-

anhörig-sjuksköterska. När sjuksköterskans arbete endast fokuserar på diagnosen eller 

symtomen blir den personcentrerade vården bortprioriterad.  

 

I resultatet framkommer det att anhöriga upplever en nedsatt livskvalitet av att ständigt känna 

en psykisk stress, oro och ovisshet inför hur framtiden kommer utforma sig (Choi et al., 2015; 

Götze et al., 2014; McDonald et al., 2018; Thai et al., 2016). Tidigare studier visar att om en 

hög nivå av livskvalitet ska uppnås för patienten och anhöriga ska deras psykosociala behov 

mötas (Hubert et al., 2006) och görs det kan det bidra till en försämrad livskvalitet, som kan 

leda till ångest och depression hos båda parter (Smith et al., 2003). Detta kan på sikt ge en 

ökad suicidrisk för anhöriga till patienter med palliativ vård (Song, et al., 2011). Genom att 

erbjuda anhöriga stöd ökar möjligheten för minskad psykisk belastning. Stödet ges via 

Socialnämnden och kan innefatta samtal, undervisning, ekonomiskt stöd med mera 

(Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Resultatet visade att ekonomisk belastning gav en negativ 

inverkan på livskvaliteten (Götze et al., 2014; McDonald et al., 2018). Livshotande sjukdom 

kan ha en ekonomisk belastning, många länder kräver att patienten har en försäkring som 

täcker kostnaderna för sjukvården. När detta inte finns har många familjer inte möjlighet att 

betala kostnaderna själva vilket lämnar en utan vård (WPCA, 2014). Från hälso- och 

sjukvården ges psykosocialt anhörigstöd, vilket kan innebära samtal, information samt att få 

närvara med patienten. Informationen är en central del för anhöriga där öppna frågor ställs 

och informering angående patientens hälsotillstånd och fortsatta vård ges. Det känslomässiga 

stödet innefattar att anhöriga ska få möjlighet att prata om sin egen sorg, eventuella oro och 

rädsla. Även Sandberg (2014) beskriver samtal med anhöriga som en central del i 

sjuksköterskans arbetsroll, där det första mötet mellan anhörig och sjuksköterska kommer att 

påverka hela fortsatta relationen. Det är viktigt att se den anhöriga, att bekräfta, att vara 

närvarande och att skapa en lugn miljö. 
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7.2.3. Existentiella faktorer  

Resultatet i examensarbetet visar att existentiella faktorer som kan öka livskvaliteten hos 

patienter vid palliativ vård är att besöka kyrkan, ha en tro och/eller utöva sin religion (Motyka 

et al., 2010). Genom att arbeta utifrån Jean Watsons omsorgsprocess uppfattas patienten att 

vara mångdimensionell, vilket betyder att arbeta fysiskt, emotionellt och existentiellt. Detta 

öppnar upp för sjuksköterskan att arbeta med patientens existentiella tro. En av de karativa 

faktorer i omsorgsprocessen är att främja och bevara tro samt visa respekt gentemot tron 

(Watson, 1993). Tidigare forskning visar att sjuksköterskan ska arbeta utifrån målet att ge ett 

existentiellt stöd och minska den existentiella och andliga ensamheten genom att våga möta 

de frågor och känslor patienten kan tänkas uppleva (Silva et al., 2014; Tornøe et al., 2015). 

Det är genom detta som sjuksköterskan kan fungera som ett stöd för patienten, vilket kan leda 

till att patienten vågar komma i kontakt med sin sårbarhet, dödlighet och finna en mening i sin 

sjukdom (Granero-Molina, et al. 2017; Ramezani et al., 2014). Examensarbetets resultat visar 

att en förlorad känsla av meningsfullhet kan ge reducerad livskvalitet (Melin-Johansson et al., 

2009; Motyka et al., 2010; Yamagishi et al., 2012). Detta är något författarna till 

examensarbetet reflekterar kan motverkas med hjälp av agerande av stöd som ovanstående 

forskning nämner. För att sjuksköterskan ska kunna möta patienten i existentiella frågor är en 

god relation mellan patient och sjuksköterska fördelaktig. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan har en god kommunikationsförmåga och ställer öppna frågor till patienten 

(Keall, Clayton & Butow, 2014). De hinder som identifieras och som gör att sjuksköterskan 

inte förmår att möta patienten i existentiella frågor är en skillnad i trosuppfattning samt stor 

integritet och rädsla för just existentiella frågor. Författarna till examensarbetet har reflekterat 

över den höga arbetsbelastningen och kan se svårigheter med att finna tid för existentiellt 

arbete, detta bekräftas av tidigare forskning vilken visar att tidsbrist ses som ett hinder för att 

möta patienter i deras existentiella behov (Carlén & Nilsson, 2008). 

 

De existentiella faktorer som framkom i examensarbetets resultat och som kan komma att 

påverka livskvaliteten negativt för anhöriga är tankar på döden och att inte finna acceptans i 

att deras anhörig kommer avlida inom snar framtid (McDonald et al., 2018). Den existentiella 

smärtan anhöriga kan känna minskas genom att lyssna och vara närvarande i mötet mellan 

anhörig och sjuksköterska (NVP, 2016). Ytterligare forskning bekräftar detta med att anhöriga 

bör mötas med empati, kärlek, sympati och medkänsla. Det är av vikt att de anhöriga blir 

sedda och bemötta i sina existentiella funderingar som kan finnas (Rocha, Pereira, Silva, 

Medeiros, Refrande & Refrande, 2018). Tidigare forskning visar att arbeta holistiskt och se 
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hela patienten innebär att även rikta omvårdnaden mot anhöriga. Att möta existentiella frågor 

ökar möjligheten för livskvalitet hos både patient och anhörig (Greer & Joseph, 2016). 

Författarna till examensarbetet reflekterar angående vikten att ha ett holistiskt synsätt för att 

se individen och deras anhöriga. Detta styrker Watson (1993) genom att belysa vikten om att 

arbeta holistiskt i omsorgen eftersom sjuksköterskans arbete påverkar både patienten och 

anhöriga. 

 

7.3. Metoddiskussion 

Examensarbetet har skrivits som en litteraturöversikt där befintlig forskning inhämtats och 

studerats. Litteraturöversiktens resultat baseras på 15 vetenskapliga artiklar, varav 6 stycken 

hade kvalitativ design och 9 stycken kvantitativ design. Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att användning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ses som en styrka i och 

med ett bredare resultat. Majoriteten av artiklarna var från olika länder och endast en artikels 

studie var utförd i Sverige. Fördelen med att artiklarnas studier är baserade från olika länder 

är att perspektivet blir brett och globalt relaterat till faktorer som påverkar livskvaliteten för 

patienter med palliativ vård och deras anhöriga. Parallellt kan svagheten vara att länderna 

kommit olika långt i utvecklingen kring palliativ vård, relaterat till exempelvis 

personcentrerad vård och anhörigstöd om man jämför med Sveriges utveckling kring ämnena.  

 

Inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2009-2019 kan ses som en 

nackdel eftersom 8 av 15 artiklar är publicerade mellan 2009-2013 och därmed har 

majoriteten av resultatet en risk för att vara inaktuell. Det hade kanske varit fördelaktigt att ha 

artiklar publicerade från 2014-2019 men författarna tog beslutet att granska kritiskt om 

artiklarna frångick varandra mycket i resultatet, vilket examensarbetets resultat visar att de 

inte gjorde. De databaser som beslutas att söka artiklar i ska spegla det ämnesområde 

litteraturöversikten ska handla om (Östlundh, 2017). Det kan stärka examensarbetets 

trovärdighet att söka i flera databaser som har ett omvårdnadsfokus (Henricson, 2012). 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO för att söka fram 

vetenskapliga artiklar som skriver om omvårdnad. Dessa valda databaser användes även för 

att de är tillgängliga via Högskolan Dalarnas bibliotek. Författarna till examensarbetet tog 

hjälp av Högskolan Dalarnas bibliotekarie för att utforma sökord som speglade de centrala 

begreppen i valt ämne och bakgrund. Att ta hjälp av bibliotekarie för att utforma relevanta 

sökord anser författarna till litteraturöversikten vara en styrka för att så korrekt som möjligt 
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kunna besvara syftet som framgår i resultatet. Det kan finnas en svaghet i författarnas 

sökteknik eftersom att det är första gången författarna skriver ett examensarbete, vilket kan 

påverka insamling, granskning och analys. Alla artiklar som valdes till resultatet var peer-

reviewed vilket anses vara en styrka i metodavsnittet. Enligt Willman et al. (2011) innebär 

peer-reviewed att artikeln granskas av forskare inom samma ämnesområde innan den 

publiceras. Artiklarna till resultatet är skrivna på engelska och för att undvika feltolkning vid 

översättning har författarna använt Norstedts svensk-engelska lexikon för att genomföra en 

adekvat översättning, vilket kan ses som en styrka. Genom att analysera och värdera 

artiklarnas kvalitet med hjälp av Willman et al. (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsmallar, med viss modifiering, för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar anser 

författarna till examensarbetet är en styrka. Detta blir en styrka eftersom det stärker 

examensarbetets kvalitet av resultatet eftersom författarna valt att endast inkludera artiklar 

med medel och hög kvalitet. Granskningsmallarna i sig kan ses som en svaghet i och med att 

frågorna tolkas av granskaren, det vill säga att det finns möjlighet till olika kvalitetsgrad 

beroende på granskarens uppfattning av frågan. Henricson (2012) menar att det är en styrka 

att alla artiklar granskas tillsammans av författarna i ett examensarbete, vilket författarna till 

detta examensarbete har tillämpat. 

 

7.4. Etikdiskussion 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) beskriver att 

forskning ska godkännas vid en etikprövning. Forskningen ska värna om människors respekt, 

värde och samtycke. Författarna till examensarbetet hade som inklusionskriterie att valda 

artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté. Kjellström (2012) belyser att särskilda 

patientgrupper med ökad sårbarhet, exempelvis svårt sjuka patienter, är etiken extra viktig. 

Med hänsyn till detta har författarna till examensarbetet varit angelägna om att de valda 

artiklarna har värnat om deltagarnas integritet och välbefinnande. Författarna såg bland annat 

att vissa artiklar valt att inte inkludera deltagare med låg kognitiv förmåga och personer under 

18 år, vilket tyder på ett etiskt förhållningssätt mot sårbara grupper samt beaktning av 

integritet och frivillighet. Kjellström (2012) belyser även att obehöriga inte får ta del av 

uppgifter kring deltagarnas personuppgifter. Författarna till examensarbetet har sett över detta 

hos samtliga artiklar det vill säga att inga namn, persondata med mera framkommer. För att 

stödja forskningsetiken har författarna till examensarbetet studerat alla artiklar till resultatet 

på ett objektivt sätt utan att förvränga och ändra texten till författarnas fördel. Även har ett 
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avstånd tagits till att plagiera text genom att revidera till egna ord samt med noggrannhet 

använt en korrekt referenshantering enligt Karolinska Institutets referensguide för The 

American Psychological Association (APA). Författarna till examensarbetet reflekterar även 

att människovärdesprincipen är högst applicerbar på arbetet eftersom palliativ vård berör 

många patienter samt anhöriga, där alla ska ha rätt till samma vård oavsett ålder, kön, social 

ställning, inkomst med mera. Eftersom den palliativa vården påverkar patienters och deras 

anhörigas livskvalitet i hög grad är det ett viktigt forskningsområde att fokusera på. 

 

8. Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversiktens resultat visade på många faktorer som försämrar livskvaliteten hos både 

patienter i palliativ vård och deras anhöriga. För att uppmärksamma samtliga faktorer är det 

av yttersta vikt att sjuksköterskan har ett personcentrerat och holistiskt synsätt och tänkande 

mot såväl patient i palliativ vård som deras anhöriga för att främja livskvaliteten hos båda 

parter. Om sjuksköterskan har en medvetenhet och kunskap i att upptäcka faktorer i tid kan 

både patienter och deras anhörigas livskvalitet värnas om och därmed minskar lidande och 

hälsa främjas. Ett utav palliativa vårdens mål är att främja livskvalitet för patient och 

anhöriga.  

 

Döden är något som påverkar oss alla vid någon tidpunkt i livet, antingen själv eller som 

anhörig. För att arbeta frekvent med ett livskvalitetsfrämjande arbete inom den palliativa 

vården bör ämnen som döden och palliativ vård naturaliseras i samhället hos befolkningen. 

De faktorer som påverkar livskvaliteten i palliativ vård för både patienter och deras anhöriga 

bör sedan informeras och undervisas om. Detta kan resultera i att kunskap sprids till 

befolkningen vilket i förlängningen skapar en högre kvalitet av den hälso- och sjukvård som 

bedrivs. Samarbetet och kommunikationen inom hälso- och sjukvården bör ökas och rikta 

fokus på att finna vad som är god livskvalitet hos varje enskild individ genom att öka det 

personcentrerade- och holistiska arbetssättet. Vidare bör alla professioner inom hälso- och 

sjukvården erhålla utbildning inom området livskvalitet och vilka faktorer som påverkar 

livskvaliteten för patienter inom palliativ vård och deras anhöriga.  
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9. Konklusion 

Sammanfattningsvis finns det flertalet faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter i 

palliativ vård och deras anhöriga. Både fysiska, psykosociala och existentiella faktorer har 

framkommit. Resultatet visar att smärta är den fysiska faktor som påverkar livskvaliteten 

negativt för flest patienter, något som även visade sig hos anhöriga. Psykosocial faktor som 

ett socialt stöd från anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal medförde en ökad livskvalitet 

hos patienterna. Anhöriga upplevde en reducerad livskvalitet när de såg att patienten inte var 

adekvat symtomlindrad, även minskad tid för sina egna behov sänkte livskvaliteten för vissa 

anhöriga, medan andra anhöriga upplevde en ökad livskvalitet genom att finnas där för sin 

anhörig. I resultatet framgick det att existentiella faktorer som att känna en mening med livet 

och utövning av religion och tro ökade livskvaliteten för patienterna. De anhöriga fick en 

nedsatt livskvalitet av att känna en oro över hur framtiden skulle bli och tankar på döden som 

uppstod. Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan arbeta personcentrerat för att fånga upp 

varje individs behov av livskvalitet för att kunna arbeta livskvalitetsfrämjande och på så vis 

förebygga en reducerad livskvalitet med minskat välbefinnande. 

 

10. Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att vidare forskning bör ske på existentiella faktorer som påverkar 

livskvalitet för patienter inom palliativ vård och deras anhöriga eftersom resultaten i 

litteraturöversikten visar en brist inom området. Vidare forskning skulle kunna vara att 

studera sjuksköterskors upplevelser av att arbeta livskvalitetsfrämjande inom den palliativa 

vården med patienter och deras anhöriga. Även att forska om sjuksköterskors upplevelser av 

att arbeta personcentrerat inom den palliativa vården med faktorer som påverkar livskvaliteten 

både negativt och positivt, samt om de finns barriärer som motverkar arbetet och i så fall 

vilka. Studien bör genomföras som en mixad metod för att få ett bredare perspektiv för om 

både intervjuer och enkäter används får resultatet en större tyngd. Genom vidare forskning på 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter i ämnet kan svagheter kartläggas och därifrån 

kan den palliativa vården utvecklas och inriktas på att främja livskvalitet. Detta skulle 

troligtvis kunna öka kvaliteten på hälso- och sjukvården och livskvaliteten för patienter i 

palliativ vård och deras anhöriga. 
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Their Influence on 

Quality of Life in 

Palliative Care 

Patients.” 

The aims were to 

explore 1) the 

relationship between 

spirituality, meaning 

in life, wishes for 

hastened death and 

psychological distress 

in palliative patients 

and 2) the extent to 

which these 

nonphysical 

determinants 

influence Quality of 

Life. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie med 

mätskalor. 

n=206 patienter. Depression var en 

faktor som hade 

negativ inverkan på 

livskvaliteten hos 

patienter. 

Hög, 82 % 
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År 
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Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets grad 

Choi, Y. S., Hwang, 

S. W., Hwang, C. I., 

Lee, Y. J., Kim, Y. 

S., Kim, H. M., 

Youn, C. H., Ahn, H. 

Y., & Koh, S-J. 

 

2015 

 

Korea 

”Factors associated 

with quality of life 

among  
family caregivers of 

terminally ill cancer 

patients.” 
 

The purpose of this 

study was to 

investigate the 

determinants of 

overall Quality of 

Life and its 

subdomains among 

Korean 

Familycaregivers at 

the very end of life. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie/-

undersökning vid sju 

olika kliniker. 

Frågeformulär, 

intervjuer och 

mätinstrument 

användes. 

n=299 anhöriga till 

patienter. 

Anhöriga med 

känslomässiga besvär 

hade sämre 

livskvalitet. De som 

ofta besökte patienter, 

gav stöd, hade en 

religion och var nöjd 

med vården upplevde 

en hög livskvalitet. 

Medel, 68 % 

Chui, Y. Y., Kuan, H. 

Y., Fu, I. C. Y., Liu, 

R. K. Y., Sham, M. 

K., & Lau, K. S. 

 

2009 

 

Hong Kong 

”Factors associated 

with lower quality of 

life among patients 

receiving palliative 

care.” 

 

This paper is a report 

of a study conducted 

to (1) assess the 

quality of life (QoL) 

and physical 

functioning status of 

patients diagnosed 

with 

Kvalitativ 

 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

n=300 patienter. Faktorer som 

påverkar livskvalitet 

negativt: minskad 

ADL, inte kunna 

delta i intressen, inte 

vara aktiv i 

hushållsarbete och 

inte kunna ta hand om 

sin egenvård. 

Hög, 80 % 

Cramarossa, G., 

Edward, C., Zhang, 

L., Bedard, G., Zeng, 

L., Sahgal, A., 

Vassiliou, V., Satoh, 

T., Foro, P., Ma, B. 

B. Y., Chie, W-E., 

Chen, E., Lam, H., & 

Bottomley, A.  

 

2013 

 

Kanada, Cypern, 

Hong Kong, Japan, 

Spanien & Italien 

”Predictive factors for 

overall quality of life 

in patients with 

advanced cancer.” 

The purpose of this 

study is to identify 

which domains from 

the EORTC QLQ-

C15-PAL were 

predictive of overall 

Quality of Life 

(QOL) in advanced 

cancer patients. 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär 

skickades ut.  

n=349 patienter. Faktorer som 

påverkade 

livskvaliteten negativt 

var: fysisk funktion, 

känslomässig 

funktion, 

illamående/kräkning, 

nedsatt aptit, 

förstoppning, dyspné, 

smärta och 

sömnlöshet. 

Medel, 72 % 
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Götze. H., Brähler, E., 

Gansera, L., Polze, N., 

& Köhler, N. 

 

2014 

 

Tyskland 

“Psychological 

distress and quality of 

life of palliative 

cancer patients and 

their caring relatives 

during home care.”  

The first aim was to 

examine the level of 

psychological distress 

and the quality of life 

of palliative cancer 

patients and their 

family caregivers. 

The second aim was 

to investigate the 

impact of 

sociodemographic 

and care-related 

factors on 

psychological distress 

of palliative patients 

and their family 

caregivers.  

Kvalitativ  

 

Intervjustudie 

n=106 patienter 

n=442 anhöriga 

Patienter bedömde sin 

livskvalitet som låg 

under hela studien, 

det fanns både 

psykologiska och 

fysiska faktorer. 

Anhörigas livskvalitet 

jämfört med allmänna 

populationen var 

lägre och psykisk 

faktor största orsaken.  

Hög, 88 % 

Jones, J. M., Cohen, 

SR., Zimmermann, 

C., & Rodin, G. 

 

2010 

 

Kanada 

”Quality of Life and 

Symtom Burden in 

Cancer Patients 

Admitted to an Acute 

Palliative Care Unit.” 

To describe the 

Quality of Life and 

symptom burden of 

cancer patients 

admitted to a newly 

established acute 

Palliative Care Unit 

and to examine their 

relationship with one 

another and to 

patients demographic 

and clinical. 

Kvantitativ 

 

Patienter fick svara på 

fyra enkäter, första 

omgången inom 24 

timmar från 

inläggning på 

avdelningen. 

n=211 patienter Både psykiska och 

fysiska faktorer 

påverkar 

livskvaliteten, även 

kön och ålder var 

påverkande faktorer. 

Hög, 80 % 
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År 
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Deltagare Resultat Kvalitets grad 

Krug, K., Miksch, A., 

Peters-Klimm, F., 

Engeser, P., & 

Szecenyi, J. 

 

2016 

 

Tyskland 

”Correlation between 

patient quality of life 

in palliative care and 

burden of their family 

caregivers: a 

prospective 

observational cohort 

study.” 

To identify 

correlations between 

changing patient 

Quality of Life and 

changing burden of 

family caregivers that 

need consideration in 

patient management.  

Kvantitativ  

 

Observationskohort-

studie, tre enkäter 

som patienter och 

anhöriga fick fylla i 

tre omgångar under 6 

månaders tid eller till 

patienten avled. 

n=60 patienter Patienter i palliativ 

vård upplever nedsatt 

livskvalitet i samband 

med fysisk 

funktionsnedsättning, 

men mot slutet av 

livet ökade känslan av 

livskvalitet.  

Hög, 89 % 

McDonald, J., 

Swami, N., Pope, A., 

Hales, S., Nissim, R., 

Rodin, G., Hannon, 

B., & Zimmermann, 

C.  

 

2018 

 

Kanada 

”Caregiver quality of 

life in advanced 

cancer: Qualitative 

results from a trial of 

early palliative care.” 

To conceptualize 

quality of life of 

caregivers from their 

own perspective and 

to explore differences 

in themes between 

those who did or did 

not receive an early 

palliative care 

intervention. 

Kvalitativ 

 

Studien ägde rum på 

cancercentrum. 

Utfördes via 

semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades.  

n=23 anhöriga 

(majoriteten kvinnor) 

till patienter. 

Sex områden som 

påverkade 

livskvaliteten i 

varierande grad hos 

anhöriga: leva i 

patientens värld, 

påfrestning av 

sjukdomen, rollen 

som vårdare, 

förändring i 

relationen, 

konfrontera döden 

och vara stark. 

Hög, 96 % 

Melin-Johansson, C., 

Axelsson, B., Gaston-

Johansson, F., & 

Danielson, E. 

 

2009 

 

Sverige 

“Significant 

improvement in 

quality of life of 

patients with 

incurable cancer after 

designation to a 

palliative 

homecareteam.” 

To describe and 

compare quality of 

life before and after 

designation to a 

palliative 

homecareteam in 

patients with different 

cancer diagnoses and 

to identify pre-

designation predictors 

of post-designation 

global quality of life. 

Kvantitativ 

 

Enkät med 

skattningsskala 0-10 

n=63 patienter.  Både existentiella och 

fysiska faktorer 

påverkar 

livskvaliteten 

negativt.  

Medel, 79 % 
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Mo, H. N., Shin, D. 

W., Woo, J. H., Choi, 

J. Y., Kang, J., Baik, 

Y. J., Huh, Y. R., 

Park, M. H., & Cho, 

S. H.  

 

2012 

 

Korea 

”Is patient autonomy 

a critical determinant 

of quality of life in 

Korea? End-of-life 

decision making from 

the perspective of the 

patient.” 

We aimed to 

investigate the 

current practice of the 

involvement in 

decision making from 

the perspectives of 

terminal cancer 

patients, and to 

explore its possible 

associations with 

quality of life and 

quality of death in 

Korea. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsundersökning 

vid olika 

cancercentrum. 

Enkäter som fylldes i 

av patienterna med 

frågor om autonomi. 

Livskvalitet och döds 

kvalitet mättes med 

hjälp av 

mätinstrument. 

n=93 patienter. De patienter som var 

mindre delaktiga i att 

ta beslut skattade en 

högre livskvalitet än 

de patienter som var 

fullt delaktiga.  

Medel, 65 % 

Motyka, C. L., Nies, 

M. A., Walker, D., & 

Myers Schim, S. 

 

2010 

 

USA 

”Improving the 

quality of life of 

African Americans 

receiving palliative 

care.” 

The purpose of this 

pilot study was to 

examine the effects 

of personal 

characteristics on 

quality of life (QOL) 

among African 

Americans receiving 

palliative care 

Kvalitativ 

 

Frågeformulär, 

intervjuer och 

mätinstrument  

n=16 patienter 

(majoriteten kvinnor). 

Faktorer som 

påverkade 

livskvaliteten i 

varierande grad: 

religion, andlighet, 

socialt stöd, bra 

symtomkontroll, 

dålig symtom-

kontroll och 

stressfaktorer. 

Hög, 88 % 

Thai, J. N., Barnhart, 

C. E., Cagle, J., & 

Smith, A. K. 

 

2016 

 

USA 

‘‘It Just Consumes 

Your Life’’: Quality 

of Life for Informal 

Caregivers of Diverse 

Older Adults With 

Late-Life Disability.” 

This qualitative study 

was done as a first 

step to generate 

hypotheses about the 

Quality of Life for 

caregivers of diverse 

older adults with late-

life disability. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer  

n=42 anhöriga. Vid en försämrad 

livskvalitet så 

upplevde anhöriga att 

de hade mindre tid 

för sig själva och att 

det var känslomässigt 

krävande att vårda. 

Vid en ökad 

livskvalitet så 

upplevde anhöriga att 

de gjorde något 

meningsfullt. 

Medel, 72 % 
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Wadhwa, D., 

Burman, D., Swami, 

N., Rodin, G., Lo, C., 

& Zimmermann, C. 

 

2013 

 

Kanada 

”Quality of life and 

mental health in 

caregivers of 

outpatients with 

advanced cancer.” 

This study evaluates 

the quality of life 

(QOL) and mental 

health (MH) of 

caregivers of patients 

with advanced cancer 

who are receiving 

ambulatory oncology 

care and associations 

with patient, 

caregiver and care-

related 

characteristics.  

Kvantitativ 

 

Frågeformulär och 

mätskalor. 

n=191 anhöriga till 

patienter. 

Emotionell stablitet 

hos anhöriga och 

patienters fysiska 

välbefinnande ökar 

livskvaliteten hos 

anhöriga.  

 

Hög, 82 % 

Yamagishi, A., 

Morita, T., Miyashita, 

M., Igrashi, A., 

Akiyama, M., 

Akizuki, N., 

Shirahige, Y., & 

Eguchi, K.  

 

2012 

 

Japan 

“Pain Intensity, 

Quality of Life, 

Quality of Palliative 

Care, and Satisfaction 

in Outpatients With 

Metastatic or 

Recurrent Cancer: A 

Japanese, 

Nationwide, Region-

Based, Multicenter 

Survey.” 

The aim of this study 

was to evaluate pain 

intensity, quality of 

life, quality of 

palliative care, and 

satisfaction reported 

by outpatients with 

advanced cancer 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie med 

enkäter och 

frågeformulär 

n=1493 patienter. Faktorer som 

påverkade livskvalitet 

positivt: bo där man 

vill, bra relation med 

vårdpersonal, känna 

oberoende, respekt 

som individ, bra 

fysisk miljö, 

symtomkontroll, 

känslomässigkontroll, 

få uppleva hopp, 

glädje och känna att 

livet är meningsfullt. 

Medel, 79 % 

 

 

 


