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SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att belysa de omvårdnadsbehov 

som påverkade livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. Detta sett ur patientens 

perspektiv. Artiklar söktes på Högskolan Dalarnas Bibliotek i fulltextdatabaserna Electronic 

Library Information Navigator (ELIN) och Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(CINAHL). Sökorden var Nurs*, Palliative och Quality of Life. 20 artiklar inkluderades 

och kvalitetsgranskades enligt förbestämd mall. Endast 8 artiklar uppnådde medel eller hög 

kvalitet och inkluderades i studien för att senare evidensgraderas. På basen av 

evidensgraderingen framkom 8 omvårdnadsbehov som påverkade livskvaliteten hos 

patienter i det palliativa skedet. De omvårdnadsbehov som vilade på starkt vetenskapligt 

under lag var; behov av att bevara roller, behov av ett bevara värdighet, behov av ärlig 

information, behov av delaktighet, fysiska behov, behov av religion och behov av relationer. 

Det omvårdnadsbehov som vilade på måttligt vetenskapligt underlag var behov av anpassad 

miljö. Resultatet förankrades i Katie Erikssons omvårdnadsteori. Eriksson beskrev 

människan som bestående av tro, hopp och kärlek som låg till grund för omsorgen. Med 

begreppen tro och hopp menade Eriksson en strävan mot en positiv framtid. Kärlek beskrevs 

vara den bro som ledde från självet till andra människor inom omvårdnaden.  

Nyckelord: Eriksson Katie, Livskvalitet, Omvårdnadsbehov, Palliativa skedet, Palliativ vård  

Keywords: Eriksson Katie, Quality of Life, Nursing needs, Palliative phase, Palliative care  
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1 INTRODUKTION  

Patienter i det palliativa skedet rapporterade lägre livskvalitet än människor generellt 

(Sahlberg-Blom, Ternestedt & Johansson, 2001), där de flesta av patientens dimensioner 

påverkas och begränsas. (Lundh, Seiger & Furst, 2006). I Sverige dör ca 90 000 människor 

årligen varav ca 80 % av dessa dör den ”långsamma döden” vilket innebär en död som inte 

är akut (såsom exempelvis vid trauma och hjärtinfarkt) utan ett döende som är utdraget 

(Beck-Friis & Strang, 2005, sid 141; SoU, 2001:6 SoU, 2000:1). Det är även dessa 

personer i det utdragna döendet som kan vara i behov av palliativ vård (Svenska 

palliativregistret, 2008). Palliativ vård syftar till att skapa förutsättningar för livskvalitet 

hos patienter och dess anhöriga då bot inte längre är möjligt. Palliativ vård avser all vård 

som inte är kurativt syftande, det vill säga all vård som inte är avsedd att bota utan istället 

att lindra. Denna vårdfilosofi ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov 

samt vara stöd till anhöriga i deras sorgearbete (Beck-Friis & Strang, 2005, sid 13 & 17-

19). Den palliativa vården ser döendet som en normal process och vill varken påskynda 

eller uppskjuta döendet. Palliativ vård kan erbjudas på sjukhus, på sjukhem, i det egna 

hemmet eller på en palliativ enhet/hospice; målet är att patienten själv ska få välja var 

vården ska ske (Palliativguiden, 2008).  

1.1 Historisk överblick 

Under de första årtiondena efter andra världskriget fick den högteknologiska medicinen sitt 

stora genombrott. Detta gjorde att sjukvården blev mer kurativt (botande) inriktad. Som 

reaktion på detta skapades hospicerörelsen, där det uppmärksammades att patienter med 

långt framskriden sjukdom och kort förväntad överlevnad hade ett omvårdnadsbehov som 

ej gick att tillgodose med hjälp av bara mediciner (Kaasa, 2001, sid 13). Det är ifrån 

hospicerörelsen som den palliativa medicinen har sin grund (SoU, 2000:6) och det var i 

England 1967 som det första hospicet St. Christopher`s Hospice grundades (Beck-Friis & 

Strang, 2005, sid 187). Snabbt spreds hospicerörelsen över världen och den är idag en 

internationellt vedertagen vårdfilosofi (SoU, 2000:6) Hospicefilosofin grundar sig på 

individanpassad vård där patientens behov ses i ett socialt sammanhang där individen 

integrerar med andra människor. Filosofin präglas även av att döendet är en naturlig del av 

livet och betonar vikten av delaktighet, symtomlindring och livskvalitet för patienter och 

anhöriga (Kaasa, 2001, sid 9).  



7 

1.2 Palliativ vård  

Den palliativa vården bygger på ett holistiskt synsätt som innebär att människan ses som en 

helhet med fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov (Beck-Friis & Strang, 

2005, sid 97). Det framkommer i en studie att ett holistiskt kliniskt arbete innebär att se 

människan som en helhet samt att vara öppensinnad angående medicinering, behandling, 

undervisning och kommunikation, skapa en relativt öppen relation samt uppmuntra 

patienterna till självhealing och självkännedom (Thompson, Quinn, Paterson, Cooked, 

McQuigan & Butters, 2008).  

   I den palliativa vården talas det om fyra hörnstenar: teamarbete, symtomkontroll, 

relation/kommunikation och närståendestöd som är grund för att skapa livskvalitet i det 

palliativa skedet. Teamarbetet, bestående av olika yrkesprofessioner, ska utgöra en trygghet 

för patienten som när som helst under dygnet ska kunna erhållas hjälp (Palliativguiden, 

2008). Patienten i det palliativa skedet erbjuds symtomkontroll oavsett om symtomet är av 

fysisk, psykisk, social och/eller existentiell karaktär. Fysiska symtom i den palliativa 

vården kan vara smärta, illamående, aptitlöshet, trötthet och/eller handikapp (Beck-Friis & 

Strang, 2005, sid 213) Smärtans och trötthetens prevalens beskrivs i en studie där alla 

patienter i det palliativa skedet upplevde trötthet samt att 83 % av patienterna upplevde 

smärta (Lundh et al., 2006). Förutom förekomst av smärta och trötthet tas ytterligare 

symtom såsom andningsproblematik, eliminationsproblem, nutritionsproblem, 

hudproblem, ångest, oro samt sömnproblematik upp som förekommande (Jakobsson, 

Gaston-Johansson, Öhlen & Bergh, 2008). Förutom fysiska symtom kan det även 

förekomma symtom av psykisk karaktär såsom oro, ångest, depression och/eller 

självmordstankar. Symtomen kan även vara sociala och då handla om identitet, familjen, 

vänner, hobbys, självkontroll och/eller förluster samt kan existentiella problem förekomma 

såsom funderingar kring framtiden, grubblerier, dödsångest, oro för familjen, känslor av 

meningslöshet, skuld och/eller existentiell ensamhet (Beck- Friis & Strang, 2005, sid 213). 

Förutom symtomkontroll och teamarbete består den palliativa vården av en tredje hörnsten 

som är relation/kommunikation. Detta innebär att kommunikationen mellan patienten, 

anhöriga och vårdteamet fungerar. Slutligen tar den fjärde hörnstenen upp vikten av stöd 

till närstående under sjukdomstiden och i sorgearbetet (Palliativguiden, 2008).  

   Att vårda patienter i det palliativa skedet är en komplex uppgift där många dimensioner 

bör tas i beakt. Förutom patientens inre dimensioner förekommer även yttre faktorer som 

inverkar och påverkar vårdandet. Miljön med dess psykiska, fysiska, sociala och kulturella 
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dimensioner inverkar även på vårdandet och påverkar patientens situation och 

välbefinnande (Jablonski & Wyatt, 2005). Likväl kan ytterligare faktorer såsom 

avdelningens organisation, personalens kunskap och personalens relation/kommunikation 

med patienten/anhöriga och varandra påverka vårdandet. Även personalens etiska 

förhållningssätt, närkontakt till patienten samt tillgång till gruppreflektion kan påverka 

vårdandet (Tishelman, Bernhardson, Blomberg, Börjeson, Franklin & Johansson et al., 

2004)  

   För att vården ska kunna förhålla sig på bästa sätt till människor i det palliativa skedet 

publicerades 1975 ”den döendes rättigheter” (bilaga 1) där det framkom 16 punkter som 

den döende har rätt till. Några av dessa rättigheter är att den döende har rätt att bli 

behandlad som en levande människa ända fram till döden samt att den döende har rätt till 

att inte dö ensam, rätt att vara smärtfri, rätt att få ärliga svar på frågor, rätt att inte bli förd 

bakom ljuset och rätt att få dö i frid med värdighet (Beck-Friis & Strang, 2005, sid 57-58). 

Värdighetsbegreppet tas även upp enligt hälso- och sjukvårdslagen som en grundpelare för 

all vård (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 2 §). I vården av patienten i det palliativa 

skedet bör det tas i åtanke att patienter både har rätt att få information och rätt att avstå från 

den. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna skilja på vilka individer som vill ha 

information och vilka som inte vill det (Beck-Friis & Strang, 2005, sid 427). 

1.3 Västerländskt förhållningssätt till döden  

Döden betraktas i den västerländska kulturen som tabubelagd och något som förnekas 

(Kaasa, 2001, sid 24; Beck-Friis & Strang, 2005, sid 81). I denna kultur är döden något 

som inte gärna förs på tal (Beck-Friis & Strang, 2005, sid 81; SoU, 2001:6). Döden ses 

som något sjukligt som till varje pris bör bekämpas. I ett samhälle med hög medicinsk 

kompetens, med ett synsätt som syftar till att bot alltid ska finnas, kan hälso- och 

sjukvården mer eller mindre se döden som ett misslyckande (Beck-Friis & Strang, 2005, 

sid 57). Förhållningssättet till döden har förändrats i takt med samhällsutvecklingen. 

Döden har gått från att förr ha betraktats som en naturligt, vanligt förekommande 

angelägenhet som involverade hela byar, till att ha blivit alltmer privat (Socialstyrelsen, 

2004, sid 25). Kunskapen om döden och döendet har flyttats från samhället till sjukhusen, 

då det blivit mer naturligt att söka sig dit kunskapen finns (Beck-Friis & Strang, 2005, sid 

56-57). I det tidigare samhället hade anhöriga en bredare kunskap i vårdandet av patienten 

och behovet av hälso- och sjukvården var därför inte lika uttalat (Socialstyrelsen, 2004, sid 

25). I det samtida samhället är det färre människor som kommer i kontakt med döden i 
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verkligheten på grund utav att döden har blivit mer privat. Den vanligaste kontakten med 

döden idag är den kontakt som erhålls genom krig, våld och död som ses på tv (SoU, 

2000:6). Det har visat sig att det är döendet med dess smärta och andra symtom som 

skrämmer människor och inte döden i sig (Palliativguiden, 2008).  

1.4 Ökat behov av resurser och kunskap  

Behovet av resurser inom den palliativa vården ökar allteftersom befolkningen ökar (Ceale, 

2000). Vi är friskare och vi lever längre på grund av den medicinska kunskapens 

utveckling (Beck-Friis & Strang, 2005, sid 81). Inom palliativ vård har cancerpatienter 

tidigare varit den enda patientgruppen (SoU, 2001). Idag är fortfarande cancerpatienter den 

största patientgruppen och antalet patienter med långt framskriden cancersjukdom ökar 

(Kaasa, 2001, sid 15). Dessutom inkluderas nu flera andra patientgrupper med kroniska 

dödliga sjukdomar såsom Multipel Skleros (MS), Amyotrofisk lateralskleros (ALS), 

hjärtsvikt, andningsinsufficiens, AIDS och demens i den palliativa vården (Beck-Friis & 

Strang, 2005, sid 188). Detta ställer höga krav på hälso- och sjukvården då mer kunskap 

behövs inom den palliativa vården (Kaasa, 2001, sid 15). I en artikel återges det att 62 % 

av alla sjuksköterskor upplevde sig ha bristande kunskap om vård av patienter i det 

palliativa skedet (Jablonski & Wyatt, 2005). I en annan studie framkom det även att 

sjuksköterskan var dålig på att identifiera patientens psykiska omvårdnadsproblem såsom 

oro, men sjuksköterskorna var dock bra på att identifiera fysiska symtom (Horton, 2002). I 

en tredje studie framkom det att alla sjuksköterskor tyckte att de hade en bristfällig 

kunskap om att prata med patienter om döden (Wadensten, Condén, Wahlund & Murray, 

2007). Slutligen framkom det i en fjärde studie att palliativ vård var något som 

enhetschefer på äldreboenden inte fokuserade på då de bedömde enhetens 

omvårdnadsbehov (Österlind, Hansebo, Lantz & Ternstedt, 2008).   

   Inom palliativ forskning finns det relativt god kunskap om smärta och olika 

smärtbehandlingar. (Kaasa, 2001, sid 166; Beck-Friis & Strang, 2005, sid 437). Kunskapen 

är dock bristande om andra fysiska symtom såsom till exempel trötthet och illamående. 

Likaså är forskningen inom psykiska, sociala och existentiella dimensioner bristfällig 

(Beck-Friis & Strang, 2005, sid 437). Även vårdmiljöns betydelse för den palliativa vården 

är ett kunskapsområde som är eftersatt. Det behövs ny kunskap och utveckling om 

vårdmiljön och dess förutsättningar för skapandet av god vård (SoU, 2001:6). 
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1.5 Omvårdnadsteoretisk referensram  

1.5.1 Människosyn 

Katie Erikssons omvårdnadsteori beskriver att människan formas i samspelet med konkreta 

andra såsom familj, vänner och professionella vårdare (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2006, sid 54-60). Hon menar att alla människor behöver någon annan människa, 

som kravlöst vårdar. Eriksson menar även att människan formas i samspelet med abstrakta 

andra, som innefattar människans tro och gudsförhållande. Hon menar att alla människor 

har någon form av tro som går utanför självet och ger en visshet, en tillit och ett hopp 

(Eriksson, 1987, sid 42). Eriksson hävdar även att varje enskild människa strävar efter att 

både vara unik och samtidigt en del av en större kontext. Människan strävar även efter att 

förverkliga sig själv och efter att bli bekräftad. Det är i bekräftelsen som människan får 

mod och kraft. (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, sid 54-60).  

   Eriksson ser människan som en helhet med dimensionerna kropp, själ och ande. Hon 

hävdar även att människan består av tro, hopp och kärlek som ses som en bidragande grund 

för all omsorg. Men begreppen tro och hopp menar Eriksson en strävan mot en positiv 

framtid. Kärlek beskrivs vara den bro som leder mellan självet till andra människor.  

(Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60) 

1.5.2 Miljö  

Miljön ses som ett livsrum bestående av en fysisk, psykosocial och andlig sfär. I det 

fysiska livsrummet inkluderas förutsättningar för människans primära livsfunktioner. Det 

psykosociala livsrummet utgör relationen mellan en individ och det konkreta andra. Det 

andliga livsrummet består av relationen mellan en individ och det abstrakta andra (Jahren-

Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60). 

1.5.3 Omsorg 

Tro, hopp och kärlek är grunden till omsorg. Enligt Eriksson är varje individ en naturlig 

vårdare som vårdar sig själv och sina närmaste. Professionell vård måste grunda sig på 

patientens behov och bygga på en ömsesidig delaktighet i samspelet mellan patient och 

vårdare (Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60). 

   Eriksson beskriver tre centrala begrepp inom omsorgen som kan leda till hälsa, dessa är 

ansande, lekande och lärande (Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60). Ansande ses 

som en konkret kärleksgärning, ett uttryck för vänskap och att verkligen vilja den andra 
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människan väl. Denna kärleksgärning genomförs för att bekräfta andras existens. Ansande 

ses som den mest grundläggande formen av vårdandet och kännetecknas av värme, närhet 

och beröring. (Eriksson, 1987, sid 24). Leken är ett hjälpmedel inom omsorgen för att 

uppnå hälsa (Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60). I leken finns övning, prövning, 

lust, skapande och allvar. Leken är betydelsefull i den naturliga och professionella vården 

(Eriksson, 1987, sid 26). Lärande och lekande har sin grund i patientens behov, där lärande 

syftar till att främja människans utveckling genom självständighet, självförverkligande och 

mognad (Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60). Eriksson beskriver vårdandet som 

delande där delandet innebär att vara delaktig. Vårdandet, att ansa, leka och lära, som 

delande innebär att två människor, vårdaren och patienten på något sätt är delaktiga av 

samma helhet (Eriksson, 1987, sid 38). 

1.5.4 Hälsa 

Hälsa ses enligt Eriksson som en naturlig del av människans liv och är inte något hon har 

utan något hon är (Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 54-60). Med det menas att 

förutsättningarna för att skapa hälsa ligger i varje enskild människas inre. Hälsa ses inte 

som bara frånvaro av sjukdom, utan även som ett tillstånd av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Med friskhet menas fysisk hälsa, fysisk funktion och prestationsförmåga. 

Sundhet ses som den psykiska hälsan och betyder att människan är klar och orienterad. 

Välbefinnande är ett individuellt uttryck för upplevelsen av hälsa. När en människa känner 

välbefinnande kan livet vara meningsfullt och bra trots sjukdom och hotande död (Jahren-

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005, sid 40-42). Erikssons teori sammanfattas nedan i 

figur 1. 

 

Figur 1. Samband mellan centrala begrepp i Erikssons omvårdnadstänkande (Jahren-Kristoffersen et al., 

2006).  
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1.6 Definitioner  

Den långsamma döden innebär att döden och döendet är en utdragen process som inte 

innefattar död orsakad av trauma och hjärtinfarkt (SoU, 2000:6)  

Miljö definieras som de omgivande förhållandena där naturen är den del av den omgivande 

verkligheten som inte är skapad av människan (Prismas svenska ordbok, 2003).   

Livskvalitet ”är ett komplext koncept relaterad till en subjektiv känsla av välbefinnande och 

livsstilstillfredställelse” (översättning av skribenterna) (Sahlberg-Blom et al., 2001). 

Palliativ medicin ”avses läran om och utövandet av palliativ vård ur ett mångprofessionellt 

perspektiv. Den palliativa medicinen utgör basen för utbildning, utveckling och 

vetenskaplig forskning (SoU, 2000:6).  

Palliativ vård definieras av världshälsoorganisationen (WHO) som ”… ett förhållningssätt 

som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och för familjer som drabbas av 

problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar 

lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra 

fysiska, psykosociala och existentiella problem” (Nationella rådet för palliativ vård) 

Patienter i det palliativa skedet beskrivs i föreliggande arbete av skribenterna som 

patienter med en avancerad, terminal sjukdom och med en beräknad överlevnad på högst 

ett år. 

Roller är något en människa föds med som till exempel kön. En roll kan även vara något 

som förvärvas under livets gång som till exempel sjuksköterska (Tornstam, 1992).   

Välbefinnande definieras som en subjektiv ”känslan av att må bra” (Prismas svenska 

ordbok, 2003)  

Värdighet är ”en bestämd känsla av vad som är värdigt beteende för den egna personen” 

(Prismas svenska ordbok, 2003). Värdighet definieras även i en studie som ett komplext 

fenomen bestående av dimensionerna ”vara människa”, ha kontroll, relationer och 

tillhörighet och bibehålla det individuella jaget. Värdighet är även individuellt 

(översättning av skribenterna) (Duarte-Enes, 2003).  
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1.7 Problemformulering  

Patienter i det palliativa skedet rapporterade lägre livskvalitet än människor generellt, där 

de flesta av patientens dimensioner påverkas och begränsas. Palliativ vård är en relativt ny 

vårdform inom vilken antalet patienter beräknas öka. Tidigare har kunskapen om döden 

och döendet funnits i samhället och betraktats som en naturlig del av livet. Västvärlden 

lever i en dödsförnekande kultur där färre människor kommer i kontakt med döden; därför 

söker sig befolkningen naturligt till sjukvården, där kunskapen finns. Detta ställer höga 

krav på sjuksköterskans kompetens. I det palliativa skedet kan komplicerade symtom 

förekomma, patientens relationer och roller förändas, existentiella funderingar uppkomma 

och sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens alla dimensioner. Sjuksköterskan måste 

därför ha ett brett synsätt och bred kunskapsbas. Det finns brister i kunskapen om palliativ 

vård och personalen upplever brist på stöd och utbildning. Även skillnader mellan patienter 

och sjuksköterskors upplevelser om vad som är viktigt i det palliativa skedet finns. När 

målet i den palliativa vården varken är att förkorta eller förlänga livet utan att skapa bästa 

möjliga livskvalitet är syftet med föreliggande studie att undersöka vilka omvårdnadsbehov 

som patienter i det palliativa skedet anser påverka livskvaliteten.  

1.8 Syfte  

Syftet med föreliggande studie var att belysa de omvårdnadsbehov som påverkar 

livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. Detta sett ur patientens perspektiv.  

1.9 Frågeställning  

 Vilka omvårdnadsbehov upplever patienterna påverka livskvaliteten i det palliativa 

skedet? 

2 METOD  

2.1 Design  

Designen i detta arbete bygger på metodiken för en systematisk litteraturstudie. De 

vetenskapliga artiklarna granskades enligt förbestämda kvalitetsgranskningsmallar 

modifierade efter förlagor av Forsberg och Wengström (2008) samt Willman, Bahtsevani 

och Stoltz (2006), (bilaga 2). Efter resultatet av kvalitetsgranskningen evidensgranskades 

artiklarna enligt rekommendationer av Bahtsevani (2008), (bilaga 3).  
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2.2 Urval  

Urvalet av vetenskapliga artiklar genomfördes på Högskolan Dalarnas bibliotek, där 

artikelsökningen skedde i fulltextdatabassystemen Electronic Library Information 

Navigator (ELIN) och Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). 

Artiklarnas kvalitetsbedömdes med hjälp utav förbestämda granskningsmallar (Forsberg 

2008) och (Willman 2006), (bilaga 2).  

2.2.1 Inklusionskriterier  

I föreliggande studie inkluderades artiklar rörande omvårdnadsbehov som påverkade 

livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet, i enlighet med studiens syfte. Artiklar 

med kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades samt artiklar skrivna på engelska och 

tillgängliga i fulltext. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna var publicerade mellan 

år 2000-2009; detta för att involvera aktuell forskning.  

2.2.2 Exklusionskriterier  

Artiklar som innehåller personer under 18 år exkluderades, då denna åldersgrupp sträcker 

sig utanför den kompetens som erhålls i sjuksköterskans grundutbildning. Artiklar som 

beskrev förekomst av symtom istället för symtomens intensitet exkluderades då detta inte 

överrensstämde med studiens syfte. Posters, överskiktsartiklar, populärvetenskapliga 

artiklar, dubbletter, artiklar ej tillgängliga i elektroniskt format samt litteraturstudier 

exkluderades. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades även de artiklar som inte uppnådde 

60 %; då de bedömdes ha låg kvalitet.  

2.3 Datainsamlingsmetod  

Artikelinsamlingen till litteraturstudien (figur 2). 

2.4 Tillvägagångssätt  

De sökord som valdes i relation till syftet var Nurs*, Palliative och Quality of life som i 

fulltextbatabaserna ELIN och CINAHL kombinerades med ordet AND. Detta resulterade 

den 1 oktober 2009 i 138 träffar i ELIN samt den 5 oktober 2009 i 94 träffar i CINAHL . 

Av samtliga träffar i ELIN och CINAHL lästes 58 respektive 70 abstrakt där rubriken var 

intressant för syftet. På basen av de lästa abstrakten studerades 20 artiklar; varav 11 

stycken från ELIN och 9 stycken från CINAHL. Artiklarna kvalitetsbedömdes därefter 

enligt förbestämd mall (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 2006) enskilt av 

båda skribenterna. Därefter jämfördes poängsättningen och om det fanns några skillnader i 

bedömningen genomfördes poängsättningen igen av båda författarna tillsammans för att 
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stärka mellanbedömarrealiabiliteten. De artiklar som blev bedömda som kvalitetsgrad 2 

(80-90 %) och kvalitetsgrad 3 (90-100 %) inkluderades i studien för att senare 

evidensgraderas, detta var 8 artiklar. Artiklarna som bedömdes med kvalitetsgrad 1 (60-80 

%) samt artiklar som ej överrensstämde med studiens syfte exkluderades från resultatet, 

detta var totalt 12 artiklar (figur 1). De artiklar som inkluderades i studien sammanfattas i 

bilaga 5. 

2.5 Analys  

Artiklarna evidensgraderades på basen av kvalitetsgranskningens resultat efter Bahtsevanis 

(2008) rekommendationer (bilaga 3). De omvårdnadsbehov som framkom efter 

evidensgraderingen presenteras i tabell 1 & 2 samt bilaga 4.  

2.6 Etiska överväganden  

Etiska principer som tillämpades i denna studie var att alla relevanta studier inkluderades 

och presenterades, samt att resultaten ej förvrängdes. Textanalysen bedömdes objektivt och 

plagiat uteslöts. 
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Figur 2. Flödesschema för datainsamlingsmetod av artiklar till resultatet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsgränser för artiklar 60-80% = 1p, 80-90%= 2p och 90-100%= 3p av fyllda 28 kriterier.  *Artiklar 

som erhöll 1 p efter kvalitetsgranskningen samt artiklar som inte stämde överens med studiens syfte uteslöts 

ur resultatet.  
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3 RESULTAT  

3.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande studie var att belysa de omvårdnadsbehov som påverkar 

livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet; sett ur patientens perspektiv. Utifrån 

artikelgranskningen framkom det 8 olika omvårdnadsbehov som påverkar livskvaliteten 

hos patienter i det palliativa skedet. De omvårdnadsbehov som vilade på starkt 

vetenskapligt underlag är behov av att bevara roller (I), behov av att bevara värdigheten 

(II), behov av ärlig information (III), behov av delaktighet (IV), fysiska behov (V), 

religiösa behov (VI) samt behov av relationer (VII). Det omvårdnadsbehov som vilade på 

måttligt vetenskapligt underlag var behov av anpassad miljö (VIII).  (tabell 1 & 2).   

 

Tabell 1. Omvårdnadsbehov som påverkar livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. 

Symbol Omvårdnadsbehov N/8 Artiklar % / 100% Evidensgrad* 

I Behov av att bevara roller 3 37.5 1 

II Behov av att bevara värdigheten  3 37.5 1 

III Behov av ärlig information  3 37.5 1 

IV Behov av delaktighet 3 37.5 1 

V Fysiska behov 4 50 1 

VI Religiösa behov 3 37.5 1 

VII Behov av relationer 4 50 1 

VIII Behov av anpassad miljö 3 37.5 2 

* Endast studier med evidensgrad 1 och 2 inkluderas och presenteras i resultatet. Utförlig tabell med alla 

evidensgraderade omvårdnadsbehov (inklusive evidensgrad 3) finns i bilaga 4. 

  

3.1.1 Resultat som vilar på starkt vetenskapligt underlag 

3.1.1.1 Behov av att bevara roller 

Rollfunktionens betydelse för livskvalitet hos patienter i det palliativa skedet togs upp av 

Andersson, Hallberg & Edberg (2008); Hermann (2001) och Ryan (2005). Andersson et al 

(2008) beskrev vikten av att i det palliativa skedet bevara rollfunktionen i olika 
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sammanhang; där patienterna poängterar värdet av att fortfarande ha betydelse för andra 

genom en bidragande funktion. Det togs även upp att patienters livskvalitet i det palliativa 

skedet kan påverkas positivt om de är en del i en kontext (ibid.). Även Hermann (2001) tog 

upp betydelsen av att fortfarande vara viktig för andra.  Ryan (2005) tog upp frustrationen 

som uppkommer när en roll går förlorad; frustrationen över att inte kunna bidra på samma 

sätt som tidigare. En patient beskrev detta som att vara i en skräckfilm där du inte kan göra 

någonting för dig själv (ibid.).  

3.1.1.2 Behov av att bevara värdigheten  

Värdighet var ett grundläggande behov för att bevara livskvaliteten hos patienter i det 

palliativa skedet enligt Andersson et al (2008); Aspinal, Hughes, Dunckley & Addington-

Hall (2006) och Carter, MacLeod, Brander & McPhersson (2004). Aspinal et al (2006) 

visade att 20 % av patienterna i det palliativa skedet tyckter att värdighet är det allra 

viktigaste behovet att uppmärksamma inom palliativ vård (ibid.). Carter et al (2004) tog 

upp att det är viktigt att bevara patientens värdighet i alla stadier under den fysiska 

försämringen. Även Andersson et al (2008) tog upp betydelsen av att bevara värdigheten 

för en god livskvalitet. Vidare presenterades hur patienter uppnår värdighet genom 

självständighet, att inte vara en börda för någon annan samt genom att försöka dölja sin 

sjukdom (ibid.).  

3.1.1.3 Behov av ärlig information  

Behov av ärlig information togs upp av både Andersson et al (2008), Ryan (2005) och 

Aspinal et al (2006). Ryan (2005) beskrev patienternas uppskattning av ärlig information 

från vårdpersonalen. Här togs även upp att ärlig information leder till pålitlighet till 

vårdpersonalen (ibid.). Aspinal et al (2006) visade på att information är en viktig faktor i 

det palliativa skedet. Med information menades att patienter vill veta hur, av vem samt var 

service och stöd kan erhållas. Det framkom även att information om läkemedel och dess 

påverkan efterfrågas (ibid.). Andersson et al (2008) beskrev att undanhållande av 

information om till exempel blodprover leder enligt patienterna till känsla av att inte ha 

kontroll över sin egen hälsa.  

3.1.1.4 Behov av delaktighet  

Behov av delaktighet var ett omvårdnadsbehov som enligt Andersson et al (2008), 

Hermann (2001) och Carter et al (2004) påverkar livskvaliteten för patienter i det palliativa 

skedet. Hermann (2001) tog upp behovet av att vara involverad i sin egen vård vilket är av 
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betydelse för dessa patienters livskvalitet. Med detta menades att vara delaktig i beslut och 

val om det egna livet (ibid.). Andersson (2008) presenterade att bristfällig delaktighet 

påverkar livskvaliteten negativt då patienter ej upplever att de har kontroll över sin 

livssituation. Enligt Andersson et al (2008) och Hermann (2001) ansåg patienterna att 

information om till exempel medicin och behandling är en bidragande faktor till att känna 

delaktighet. Hermann (2001) tog även upp patienters vilja att bli informerad om och vara 

involverad i familjen. Carter et al (2004) tog upp den frustration som uppkommer när den 

sociala delaktigheten begränsas och att detta leder till sämre livskvalitet.  

3.1.1.5 Fysiska behov 

Fysiska behov presenterades av Carter et al (2004), Kutner, Bryant, Beaty & Fairclough 

(2007) och Guo, Fine, Mendoza & Cleeland (2001) som ett behov som påverkar 

livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. Guo et al (2001) visade på att det finns 

ett samband mellan symtom och livskvalitet och menar att dessa påverkar varandra. De 

fem symtom som patienterna såg som värst är trötthet, aptitlöshet, andfåddhet, smärta och 

depression (ibid). Carter et al (2004) tog upp att trötthet respektive brist på energi är 

fysiska symtom som i negativ bemärkelse påverkar patienter i det palliativa skedet. Även 

Kutner et al (2007) visade att trötthet är det värsta symtomet baserat på Memorial 

Symptom Assessment Scale-formuläret (MSAS). Förutom MSAS-formuläret byggdes 

resultatet på öppna intervjuer där patienterna får nämna ett symtom som är mest 

bekymmersfullt; vilket är smärta. Det näst mest bekymmersfulla symtomet i intervjuerna 

var trötthet (ibid.).  

3.1.1.6 Religiösa behov  

Religiösa behov är något som både Andersson et al. (2008), Hermann (2001) och Ryan 

(2005) tog upp som betydelsefullt för patienters livskvalitet i det palliativa skedet. 

Hermann (2001) tog upp att det första andliga behov som patienterna identifierar är 

religiösa behov. Dessa var behov av att be, att läsa bibeln, att läsa heliga skrifter samt att 

läsa dikter. Andra behov som var viktiga är att gå till kyrkan, möta prästen även i 

sjukhusmiljö och hemmiljö samt att sjunga och lyssna på musik (ibid.). Även Ryan (2005) 

tog upp att en stark religion ger en känsla av tröst och säkerhet. Andersson et al. (2008) 

beskrev att tron på till exempel Gud, har en positiv inverkan på livskvaliteten. Framför allt 

om tron har följt med hela livet. Troendet ledde till en känsla av att vara lugn, trygg och 

säker (ibid.).  



20 

3.1.1.7 Behov av relationer  

Relationernas betydelse för livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet togs upp av 

Aspinal et al (2006), Andersson et al (2008), Hermann (2001)och Ryan (2005). Hermann 

(2001) visade på att familj och vänner har en viktig inverkan på patientens välbefinnande.  

Det framkom att stöd från familj, någon att luta sig emot och någon att tala med är ett 

grundläggande behov. Enligt Andersson et al (2008) var familjen samt familjemedlemmar 

och nära vänner bidragande faktorer till känslan av sammanhang (ibid.). Aspinal et al 

(2006) tog upp att relationer mellan anhöriga, patienter och vårdpersonal är viktigt i det 

palliativa skedet. Det som var viktigt för en fungerande relation mellan patienten 

respektive anhöriga och vårdpersonal är att vårdpersonalen har tid att lyssna, är vänlig och 

visar respekt. Även Ryan (2005) tog upp att vänlighet och artighet hos vårdpersonalen är 

något som uppskattas av patienterna.  

3.1.2 Resultat som vilar på måttligt vetenskapligt underlag 

3.1.2.1 Behov av anpassad miljö  

Miljö hade enligt Andersson et al (2008) och Peters & Sellick (2006) en inverkan på 

patienters livskvalitet i det palliativa skedet. Peters & Sellick (2006) beskrev att patienter 

som vårdas i hemmiljö har högre livskvalitet, mindre smärta, bättre social funktion, bättre 

familjerelation och bättre ekonomi än patienter som vårdas på en vårdavdelning (ibid.). 

Andersson et al (2008) tog upp vikten av att känna sig hemma oavsett var patienten 

befinner sig. Denna känsla bidrog till ett gott liv i det palliativa skedet. Det togs upp att 

positiva faktorer som påverkar denna känsla i det egna hemmet består av; dagliga rutiner, 

anhörigas närhet och välbekanta saker. Det framkom även att det som framkallar den 

positiva känslan av att känna sig hemma i en sjukhusmiljö är den säkerhet som garanteras 

av miljön och professionell vårdpersonal, rutiner, att inte vara ensam samt närheten till 

hjälp. Känslan av att vara ensam, ej ha någon att prata med och att ej vara involverad var 

faktorer som påverkar livssituationen negativt (ibid.).  

   Naturens betydelse togs upp i Andersson et al (2008) där det framkommer att väder och 

natur är högt värderat för patientens livskvalitet. Det framkom att patienterna har ett behov 

av att vara nära naturen antingen genom av vara ute och uppleva naturen eller att se ut på 

naturen från fönstret. Intresse för naturen kunde även innebära uppskattning av blommor 

och djur (ibid.). Hermann (2001) tog upp naturens betydelse som ett spirituellt behov. Här 

poängterades vikten av att få gå ut eller sitta och titta på skogen. Det var viktigt att få titta 



21 

ut genom fönstret samt att ha blommor inne i hemmet. Det skapade välbefinnande hos 

patienterna(ibid.). 

 

Tabell 2. Presentation av de vetenskapliga artiklarna som involverats i evidensgraderingen och format 

omvårdnadsbehov med evidensgrad 1 och 2. Sida 1(2).  

Symbol Omvårdnadsbehov Författare/År N/8 

Artiklar 

% / 

100% 

Kvalitet Evidensgrad* 

I Behov av att bevara 

roller 

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005)   Hög  

II Behov av att bevara 

värdigheten  

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Aspinal, F. et al. 

(2006) 

  Medel  

  Carter, H. et al. 

(2004)  

  Hög  

III Behov av ärlig 

information  

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Aspinal, F. et al. 

(2006) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005) 

 

  Hög   

IV Behov av delaktighet Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Carter, H. et al. 

(2004) 

  Hög  

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  

V Fysiska behov Aspinal, F. et al. 

(2006) 

4 50 Medel 1 

  Carter, H. et al. 

(2004) 

  Hög  

  Kutner, J. et 

al.(2007) 

  Medel  

  Guo, H. et al. 

(2001) 

  Hög  
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VI Religiösa behov Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög  1 

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005)   Hög   

VII Behov av relationer Andersson, M. et 

al. (2008) 

4 50 Hög 1 

  Aspinal, F. et al. 

(2006) 

  Medel  

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel 

 

 

  Ryan, P. (2005)   Hög  

VIII Behov av anpassad 

miljö 

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög  2 

  Peters, L. & 

Sellick, K. (2006) 

  Medel  

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel   

 

* Omvårdnadsbehov med evidensgrad 3 och 4 inkluderas ej i resultatet, men finns presenterade i bilaga 4.   

 

4 DISKUSSION  

4.1 Sammanfattning huvudresultat  

Syftet med föreliggande studie var att belysa de omvårdnadsbehov som påverkar 

livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet; detta sett ur patientens perspektiv. Av 

resultatet framkom sju omvårdnadsbehov som vilar på starkt vetenskapligt underlag, dessa 

är behov av att bevara roller, behov av att bevara värdighet, behov av ärlig information, 

behov av delaktighet, fysiska behov, religiösa behov och behov av relationer. Det framkom 

även 1 omvårdnadsbehov som vilar på måttligt vetenskapligt underlag, detta är behov av 

anpassad miljö.  
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4.2 Diskussion huvudresultat  

4.2.1 Behov av att bevara roller 

Identitetsproblematik kan förekomma i det palliativa skedet (Beck-Friis & Strang, 2005). I 

föreliggande studie framkom det att patientens bevarande av sina roller påverkar 

livskvaliteten positivt (Andersson et al., 2008). Patienterna poängterade här värdet av att 

vara viktig för andra och att vara del i ett sammanhang som en bidragande funktion till 

livskvalitet (Andersson et al., 2008; Carter et al., 2004; Aspinal et al., 2006). Detta tolkar 

skribenterna som att patienter i det palliativa skedet har ett behov av att vara värdefulla och 

vara en del av en kontext. Skribenterna tolkar detta som en viktig aspekt att ta i beakt i 

vårdandet för att bevara eller öka livskvaliteten. Skribenterna anser även att denna kunskap 

är av stor vikt vid bemötandet av patienterna och utformandet av vården, då patientens 

resurser och roller bör tas i beakt.  

4.2.2 Behov av att bevara värdigheten  

I föreliggande studie liknades värdighet med självständighet som uppnåddes genom att 

bland annat dölja sin sjukdom (Andersson et al., 2008).   Skribenterna tolkar detta som att 

patienterna vill vara så självständiga som möjligt genom att inte ha mer hjälp än vad som 

verkligen behövs. Patienterna vill känna sig oberoende av andra och göra så mycket som 

möjligt på egen hand. Detta är viktigt att beakta i sjuksköterskerollen där sjuksköterskan så 

långt som det är möjligt bör ta vara på det funktioner som patienten själv besitter för att 

bevara patientens värdighet.  

   Värdighet har även definierats som ett komplext fenomen med många dimensioner 

såsom att vara människa, ha kontroll och bibehålla det individuella jaget (Duarte-Enes, 

2003). Skribenterna tolkar studiens resultat som att resultatet endast fokuserar på en 

specifik del av värdighetsbegreppet, ett begrepp som annars är subjektivt och kan involvera 

fler dimensioner än kontroll och döljande av sjukdom. Då ett av målen med palliativ vård 

är att hjälpa patienten till att dö med värdighet (Beck-Friis & Strang, 2005) är det i 

sjuksköterskans arbete viktigt att identifiera de enskilda synsätten och tolkningarna av 

värdighetsbegreppet för att veta vilka mål som patienten strävar emot.  

4.2.3 Behov av ärlig information  

I den döendes rättigheter framkom det att patienter i det palliativa skedet har rätt till ärlig 

information och att inte bli förda bakom ljuset. I vårdandet av patienten i det palliativa 

skedet bör det tas i åtanke att patienter både har rätt att få information, rätt att avstå från 



24 

den och att det är viktigt att kunna skilja på dessa (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Skribenterna tolkar detta som att patienterna i det palliativa skedet har ett behov av ärlig 

information. Detta bör tas i beakt i sjuksköterskerollen samtidigt som vi måste komma ihåg 

att alla är individer och att det även kan finnas patienter som inte vill ha ärlig information; 

även om det är det som studieresultatet pekar på (Andersson et al, 2008; Ryan, 2005; 

Aspinal et al, 2006).  

4.2.4 Behov av delaktighet  

Patienter i den palliativa vården har rätt till involvering/delaktighet i sin egen vård (Beck- 

Friis & Strang, 2005). I föreliggande studie visade det sig att delaktigheten vara ett behov 

som påverkar livskvaliteten i positiv bemärkelse (Hermann, 2001). Skribenterna tolkar 

detta som att delaktighet är en viktig del att ta i beakt i vårdandet av patienter i det 

palliativa skedet. Som sjuksköterska är det av vikt att se till att patienten är involverad och 

känner sig delaktig i sin egen vård.  

4.2.5 Fysiska behov  

Det finns kunskap om att smärta, trötthet, illamående, aptitlöshet och handikapp är 

förekommande fysiska symtom (Beck-Friis & Strang, 2005). Det framkommer även att 

smärta och trötthet är det mest förekommande fysiska symtomen (Jakobsson et al., 2008; 

Lundh et al., 2006). I föreliggande studie framkom det att smärta och trötthet var de 

fysiska symtom som i negativ bemärkelse påverkade livskvaliteten mest hos patienter i det 

palliativa skedet (Carter et al., 2004; Kutner et al., 2007). Skribenterna tolkar detta som att 

symtomkontrollen och symtomlindringen i första hand bör riktas mot smärta och trötthet 

för att bevara eller öka livskvaliteten hos dessa patienter. Sjuksköterskan måste dock ha i 

åtanke att dessa problem som allt annat är individuella och vården skall därför anpassas 

efter den enskilde patientens behov och önskningar.  

4.2.6 Religiösa behov  

Patienter i den palliativa vården kan ha existentiella behov (Beck-Friis & Strang, 2005). I 

föreliggande arbete framkom det evidens för religiösa behov i den existentiella 

dimensionen (Hermann, 2001; Ryan, 2005). De olika behov som förekom var exempelvis 

att läsa bibel, gå till kyrkan och diskussion med prästen både i sjukhus- och hemmiljö 

(Hermann, 2001). Detta tolkar skribenterna som att det bland annat finns ett behov hos 

patienterna av att tala om döden och andra existentiella funderingar. Det framkom att 

sjuksköterskor har svårt att prata med patienten om döden då de har brist på kunskap 
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(Jablonski & Wyatt 2005; Wadensten et al., 2007). Skribenterna tolkar detta som att ökad 

kunskap behövs inom detta område för att möta patientens behov.  

4.2.7 Behov av relationer  

Det framkommer att en av de fyra hörnstenarna i den palliativa vården är 

relation/kommunikation (Beck-Friis & Strang, 2005). I föreliggande studie framkom det att 

patienter i det palliativa skedet upplevde att relationer med familj och vänner bidrog till 

livskvalitet (Andersson et al., 2008; Hermann, 2001; Aspinal et al., 2006). Relationen med 

vårdpersonalen är viktigt i det palliativa skedet. Det framkom att det som var viktigt för en 

fungerande relation var att vårdpersonalen hade tid att lyssna, var vänlig och visade respekt 

(Aspinal et al., 2006). Skribenterna anser att detta resultat poängterar vikten av de 

egenskaper och värderingar personalen ska besitta för att skapa en god relation med 

patienten.  

4.2.8 Behov av anpassad miljö  

Det framkom att miljön har många sfärer såsom psykisk, fysisk, kulturell och social 

(Jablonski, 2005). Det visar sig att vikten av att känna sig hemma oavsett i vilken miljö 

patienten befinner sig i är av betydelse (Andersson et al., 2008). Det framkommer även i 

studien att den del av miljön som handlar om naturen såsom värdet av att vara i naturen, 

titta på naturen eller bara ha en blombukett på bordet, är faktorer som påverkar 

livskvaliteten positivt (Andersson et al., 2008; Herman et al., 2001). De slutsatser 

skribenterna har dragit av detta är att fysisk anpassad miljön och tillgång till naturen 

påverkar livskvaliteten i positiv bemärkelse för dessa patienter. Skribenterna anser att detta 

är ett omvårdnadsbehov som sjuksköterskan bör ta i beakt. Det handlar om små saker som 

kan göra stor skillnad för patienten.  

  

   Skribenterna sammanfattar studiens resultat som att det viktigaste som patienterna i det 

palliativa skedet upplevde påverka livskvaliteten var de grundläggande basala mänskliga 

behoven såsom värdighet, delaktighet och bekräftelse etcetera. Innan studien genomfördes 

fanns det en förnimmelse hos skribenterna om att omvårdnadsbehov såsom kompetens och 

skicklighet hos personalen skulle vara viktiga behov för livskvaliteten, vilket inte blev 

fallet. Skribenterna tolkade resultatet av studien som att trots att det finns en kunskapsbrist 

inom den palliativa vården hos personalen är det inte kunskapen i sig om den palliativa 

vården som är det primära för att tillgodose patientens livskvalitet. Så länge patienten blir 
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bemött och sedd som en människa kommer sjuksköterskan en god bit på väg för att främja 

livskvaliteten hos patienten.  

4.3 Omvårdnadsteoretisk diskussion  

Det omvårdnadsteoretiska underlaget som användes i föreliggande studie grundar sig i 

Katie Erikssons teori där hon beskriver begreppen; människa, miljö, omsorg och hälsa.  

Erikssons hälsosyn ligger som utgångspunkt för föreliggande studie. Där målet var att 

kartlägga de omvårdnadsbehov som påverkar livskvaliteten hos patientens i det palliativa 

skedet. Eriksson ser hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och att en människa kan 

känna välbefinnande trots sjukdom och hotande död (Jahren-Kristoffersen et al., 2006, sid 

54-60). Skribenterna tolkar detta som att även patienter i det palliativa skedets sena fas kan 

uppleva livskvalitet. Därför var det enligt skribenterna viktigt att undersöka vilka behov 

som kan bidra till att bevara eller öka livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet.  

   I Erikssons teori framkommer det att varje människa strävar mot att vara en del i en 

större kontext och samtidigt vara unik. Detta kan knytas samman med föreliggande studie 

där det framkom att rollen med dess innebörd att vara en del i ett sammanhang hade 

betydelse för livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. I föreliggande studie 

framkom det att relationer är viktiga för livskvaliteten (Andersson et al., 2008), detta är en 

grund i Erikssons teori där det framkommer att människan formas i relationen med 

konkreta andra. Eriksson beskriver miljön bestående av en fysisk, psykosocial och andlig 

sfär där den fysiska sfären kan kopplas samman med föreliggande studies resultat. Religion 

är ett behov som förekommer i föreliggande studies reslutat (Andersson et al., 2008; 

Hermann, 2001; Ryan, 2005) och som även Eriksson tar upp. Hon beskriver att människan 

formas i relationen med abstrakta andra (Gud) (Eriksson, 1987, sid 42). 

   I föreliggande studie framkom det omvårdnadsbehov i olika dimensioner, vilket även 

styrker Erikssons synsätt att människans ses som en helhet.     

4.4 Metoddiskussion  

I föreliggande studie valdes tre sökord; Nurs*, Palliative och Quality of life. Dessa valdes 

för att de överrensstämde med studiens syfte; som var att titta på de omvårdnadsbehov som 

påverkar livskvalitet hos patienter i det palliativa skedet. Nurs trunkerades (*) för att få 

bredare bas och inkludera fler varianter av samma begrepp, till exempel nursing och 

nurses. Detta leder i sin tur till att risken minskar för att aktuella artiklar utesluts. 

Sökningen skedde i fulltextdatabaserna ELIN och CINAHL. ELIN valdes för att täcka upp 
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flera databaser och därmed få en bredd på sökningen. CINAHL valdes då denna databas är 

specialiserad på omvårdnadsforskning (Wengström, 2003) och därför viktig för 

sjuksköterskor (Polit & Beck, 2008, sid 111). Från sökningen valdes 20 artiklar där 

abstrakten stämde överens med studiens syfte. Dessa 20 artiklar lästes och 

kvalitetsbedömdes enligt förutbestämd mall (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et al., 

2006) enskilt av båda skribenterna. Därefter jämfördes poängsättningen och om det fanns 

några skillnader i bedömningen genomfördes poängsättningen igen av båda författarna 

tillsammans för att stärka mellanbedömarrealibiliteten. De som blev bedömda som 

kvalitetsgrad 2 och 3 inkluderades för att senare evidensgraderas. Artiklarna som 

bedömdes med låg kvalitet samt artiklar som ej överrensstämde med syftet exkluderades 

från resultatet (bilaga 3). I och med att endast kvalitetsgrad 2 och 3 inkluderades 

begränsades slumpens möjlighet att ha påverkat resultatet till 5 %. Hade kvalitetsgrad 1 

inkluderats, hade slumpen kunnat påverka resultatet till 10 %. Detta var en risk som inte 

ville tas. På basen av kvalitetsbedömningen gjordes en evidensgradering efter Bahtsevanis 

(2008) rekommendationer. Detta gjordes för att endast inkludera de omvårdnadsbehov som 

bygger på starkt eller måttligt vetenskapligt underlag.  

För att involvera aktuell forskning inkluderades artiklar som var publicerade mellan år 

2000-2009. Artiklar som involverar personer under 18 år exkluderades, då denna 

åldersgrupp sträcker sig utanför den kompetens som erhålls i sjuksköterskans 

grundutbildning. Artiklar som beskriver förekomst av symtom istället för symtomens 

intensitet exkluderades då detta inte överrensstämde med syftet. Posters, överskiktsartiklar, 

populärvetenskapliga artiklar och dubbletter exkluderas då detta material skulle ha 

bedömts med låg kvalitet i kvalitetsbedömningen och därför inte är pålitligt. Artiklar som 

ej var tillgängliga i elektroniskt format samt litteraturstudier exkluderades också. 

Skribenterna anser att validiteten i föreliggande studie är säkrad då resultatet svarar på 

syftet och frågeställningen, vi mäter alltså det som vi avsett att mäta (Polit & Beck, 2008). 

Studien bygger även på en tvåstegsgranskning med kvalitetsbedömning och 

evidensgradering som styrker resultatets validitet. Metodernas tillvägagångssätt är 

noggrant beskrivet samt är granskningen utförd enligt förbestämda kvalitets- och 

evidensgranskningsmallar, vilket innebär att studien är replikerbar och därmed reliabel då 

liknande resultat torde framkomma. Resultatet innehåller studier från 3 världsdelar i 

västvärlden. Detta gör att resultatet styrker studiens externa validitet i västvärlden. 

Däremot finns svagheter med studien som talar mot dess generaliserbarhet. Dessa är att det 
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finns patienter i det palliativa skedet som ej orkar delta i studierna, vilket gör att studiens 

resultat bygger på de patienter som orkar delta i studierna. Detta gör att studieresultatet inte 

säkert kan generaliseras till hela gruppen patienter som befinner sig i det palliativa skedet.  

4.5 Kliniska tillämpningar  

Målet med palliativ vård är att skapa livskvalitet. Den kliniska tillämpningsbarheten av 

studiens resultat är att öka sjuksköterskans kunskap och förståelse för de omvårdnadsbehov 

som påverka livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. Kunskap om detta kan 

hjälpa sjuksköterskan i vårdandet att rikta sina insatser och resurser i vården på det som 

patienten upplever är betydelsefullt för livskvaliteten.  

4.6 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning inom varje omvårdnadsbehov behövs för att mer djupgående analysera 

och få förståelse för det enskilda omvårdnadsbehovets betydelse för livskvaliteten. Även 

fortsatta studier inom specifika omvårdnadsåtgärder kring de presenterade 

omvårdnadsbehoven är av vikt. Detta kan genomföras med hjälp utav en kvalitativ studie.    

4.7 Konklusion  

Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att belysa de omvårdnadsbehov 

som påverkade livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. Detta sett ur patientens 

perspektiv. De omvårdnadsbehov som uppkom och som vilar på starkt vetenskapligt 

underlag är behov av att bevara roller, behov av att bevara värdigheten, behov av 

relationer, behov av ärlig information, behov av delaktighet, fysiska behov och religiösa 

behov. Det omvårdnadsbehov som vilar på måttligt vetenskapligt underlag är behov av 

anpassad miljö. Resultatet diskuterades och förankrades i Katie Erikssons 

omvårdnadsteori. De resultat som framkom i föreliggande studie är omvårdnadsbehov som 

är viktiga att bejaka för livskvaliteten hos patienter i det palliativa skedet. Sjuksköterskan 

har en svår uppgift då detta vårdande är komplext och där mer och mer av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter kommer inrikta sig på dessa patienter. Med föreliggande resultat som 

underlag är förhoppningen att öka kunskapen om hur sjuksköterskan på bästa möjliga sätt 

kan vårda dessa patienter för att bevara eller öka deras livskvalitet, så att de kan dö i frid 

och med värdighet.  
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BILAGA 1. Den döendes rättigheter  

• Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa 

fram till min död 

• Jag har rätt att upprätthålla hoppet oavsett om målet för detta 

förändrar sig 

• Jag har rätt till vård och omsorg från dem som upprätt- håller 

mitt hopp även om det förändrar sig 

• Jag har rätt att ge uttryck för mina känslor om min förestående 

död på mitt eget sätt 

• Jag har rätt att delta i avgöranden som gäller min egen vård 

• Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård 

även om målet inte längre är bot utan välbefinnande 

• Jag har rätt att inte dö ensam 

• Jag har rätt att vara fri från smärta 

• Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor 

• Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset 

• Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att acceptera 

min död 

• Jag har rätt att få dö i frid och med värdighet 

• Jag har rätt att behålla min individualitet och inte fördömas för 

mina avgöranden om de går emot andras uppfattningar 

• Jag har rätt att samtala om och ge uttryck åt mina religiösa och/ 

eller anliga upplevelser oavsett vad de betyder för andra 

• Jag har rätt att förvänta att den mänskliga kroppens okränkbarhet 

respekteras efter döden 

• Jag har rätt att bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande, kunniga 

människor som försöker förstå mina behov och som upplever 

det givande att hjälpa mig till att möta min död 
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BILAGA 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning  Sida 1(2) 

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 exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterier 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 Är studien etiskt granskad eller diskuteras etiken?   

26 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

27 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

Sum

ma 

   

Max poäng: 28     

Erhållen poäng             

Kvalitet:     låg   medel         hög 
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Sida 2(2) 

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 frågoställningen tydligt formulerad?   

7 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

8 Är designen relevant utifrån syftet?   

9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

10 Är inklusionskriterierna relevanta?   

11 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

12 Är exklusionskriterierna relevanta?   

13 Är urvalsmetoden beskriven?   

14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

15 Är undersökningsgruppen beskriven?   

16 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

17 Anges var studien genomfördes?   

18 Anges när studien genomfördes?   

19 Anges vald datainsamlingsmetod?   

20 Är data systematiskt insamlade?   

21 Presenteras hur data analyserats?   

22 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

23 Besvaras studiens syfte?   

24 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

25 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

26 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

27 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

28 Är bakgrunds variablerna för undersökningsgruppen beskrivna?   

Sum

ma 

   

Max poäng: 28     

Erhållen poäng             

Kvalitet:     låg medel       hög 
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BILAGA 3 Evidensgradering  

Gradering av evidensstyrka vid formulering av slutsatser ur Bahtsevani (2008). 

Evidensgrad I: Starkt vetenskapligt underlag. Minst två studier med hög kvalité, eller en 

systematisk review/meta-analys med hög kvalité. 

Evidensgrad II: Måttligt vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité och minst två 

studier med måttlig kvalité. 

Evidensgrad III: Begränsad vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité eller minst 

två studier med måttlig kvalité.  

Evidensgrad IV: Otillräckligt vetenskapligt underlag. En studie med måttlig kvalité 

och/eller studier med låg kvalité.  

Baserad på Britton (2000) i sin tur modifierat Centre for Evidence Based Medicine 

(1998) och Scottish Intercollegiate Guidelines Network ( 2000). 
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BILAGA 4 Sammanställning av de vetenskapliga artiklar som 

säkrar omvårdnadsbehovens evidens (evidensgrad 1,2 & 3) 

Sida 1(2). 

Tabell 3  

symbol Omvårdnadsbehov Författare/År N/8 

Artiklar 

% / 

100% 

Kvalitet Evidensgrad* 

I Behov av att bevara 

roller 

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005)   Hög  

II Behov av att bevara 

värdigheten  

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Aspinal, F. et al. 

(2006) 

  Medel  

  Carter, H. et al. 

(2004)  

  Hög  

III Behov av ärlig 

information  

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Aspinal, F. et al. 

(2006) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005)   Hög   

IV Behov av delaktighet Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög 1 

  Carter, H. et al. 

(2004) 

  Hög  

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  
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Sida 2(2) 

Symbol Omvårdnadsbehov Författare/År N/8 

Artikla

r 

% / 

100% 

Kvalitet Evidensgrad 

V Fysiska behov Aspinal, F. et al. 

(2006) 

4 50 Medel 1 

  Carter, H. et al. 

(2004) 

  Hög  

  Kutner, J. et 

al.(2007) 

  Medel  

  Guo, H. et al. 

(2001) 

  Hög  

VI Religiösa behov Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög  1 

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005)   Hög   

VII Behov av relationer Andersson, M. et 

al. (2008) 

4 50 Hög 1 

  Aspinal, F. et al. 

(2006) 

  Medel  

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel  

  Ryan, P. (2005)   Hög   

VIII Behov av anpassad 

miljö 

Andersson, M. et 

al. (2008) 

3 37.5 Hög  2 

  Peters, L. & 

Sellick, K. (2006) 

  Medel  

  Hermann, C. 

(2001) 

  Medel   

IX Behov av kontinuitet Aspinal, F. et al. 

(2006) 

2 25 Medel 3 

  Carter, H. et al. 

(2004) 

  Hög  

 

 



 

 BILAGA 5 Sammanfattning av samtliga vetenskapliga artiklar i resultatet  

Sida 1(3) 

Författare/

År/Land 

Syfte Design Datainsamlings-

metod 

Deltagare  

(n) 

Sammanfattning Kvalitets-

grad 

Symbol 

Andersson, N. 

et al 

2007 

Sverige 

att undersöka vilka aspek-

ter som bidrar till ett gott 

liv i livets slutskede hos 

personer över 75 år som 

bor på ett äldreboende 

Kvalitativ Intervjuer 17 I studien framkommer det sex kategorier som 

är bidragande för gott liv i livets slutskede. 

Dessa är: bibehålla värdighet, uppskatta 

småsaker, känsla av att vara ”hemma”, vara i 

andras händer, försöka anpassa sig, 

fortfarande vara viktig för andra och att 

avsluta livet medan de ”möter” döden. 

 

Hög I, II, III, 

VI, V, VII, 

VIII 

Aspinal, F.  

et al 

2005  

England 

Att undersöka vad som är 

viktigt att mäta i livets 

slut enligt patienter, 

anhöriga och  

vårdpersonal. 

Kvantitati

v/ 

kvalitativ 

Frågeformulär/ 

Intervjuer 

75 Studien visar att det finns skillnader i vad 

sjuksköterskor, patienter och anhöriga 

upplever vara de viktigaste faktorerna sista 

månaderna och veckorna i livet. 

Sjuksköterskor och anhöriga tyckte att 

symtomkontroll, relationer och livskvalitet var 

viktigast, medan patienterna prioriterade 

förberedelse och samordning/kontinuitet.  

 

Medel II, IV, VI, 

VIII 

Carter, H.  

et al 

2003 

Nya Zeeland 

Att utforska vad patienter 

med en terminal sjukdom 

upplever vara de områden 

som är viktiga att 

prioritera i deras liv. 

Kvalitativ Intervjuer 10 I studien framkommer det att patienter med en 

terminal sjukdom beskriver sin livssituation 

med hjälp utav 5 teman (personella/inre 

faktorer, yttre faktorer, framtida problem, 

upplevelse av normalitet och ta kontroll).   

 

Hög II, V, VI 

 



 

 

Sida 2(3) 

Författare/ 

År/Land 

Syfte Design Datainsamlings- 

metod 

Deltagare  

(n) 

Sammanfattning Kvalitets-

grad 

Symbol 

Guo, H.  

et al 

2001 

USA 

Att mäta patienters 

symtom och livskvalitets-

parametrar med hjälp av 

Brief Hospice Inventory. 

Samt var syftet att mäta 

hur patienternas vårdare 

ser och kartlägger 

symtomen och livs-

kvalitetsparametrarna.  

Kvantitati

v 

Frågeformulär 145 Tagit fram ett mätinstrument för att kartlägga 

hospicepatienters symtom och livskvalitet vid 

två tillfällen. Resultatet visade att patienter 

hade mindre symtom och bättre livskvalitet 

efter två veckor på hospice. De visar sig även i 

resultatet att det finns ett samband mellan 

symtom och livskvalitet. Det allra vanligaste 

symtomet i livets slut är trötthet.    

 

Hög  VIII 

Hermann, C.  

2001 

USA 

Att identifiera döende 

patienters definition av 

spiritualitet och deras 

spirituella behov 

Kvalitativ  Intervjuer 19 Studien visar vad patienter i livets slutskede 

anser att andlighet är för dem och vad de har 

för andliga behov. Andliga behov delades in i 

sex underkategorier: religion, uppleva naturen, 

avsluta ”affärer”, kamratskap, involvering och 

kontroll och positiv inställning.   

 

Medel I, III, V, 

VII, VIII 

 

Kutner, J S. 

et al 

2007 

USA 

Att beskriva karaktär och 

korrelation av symtom 

intensitet och livskvalitet 

hos personer som mottar 

hospice/palliativ vård 

Kvantitati

v 

Frågeformulär 174 Studien visar på vilka symtom som är mest 

förekommande i livets slutskede. Dessa är: 

brist på energi, smärta, muntorrhet, 

andfåddhet, dåsighet och aptitlöshet. Studien 

tar även upp symtom som patienterna ansåg 

som mest besvärande. Dessa var: smärta och 

trötthet. 

 

Medel VIII 

 

 

 



 

 

Sida 3(3) 

Författare/ 

År/Land 

Syfte Design Datainsamlings- 

metod 

Deltagare  

(n) 

Sammanfattning Kvalitets-

grad 

Symbol 

Peters, L.  

et al 

2005 

Australien 

(I) Att jämföra 

symtomupplevelsen, den 

fysiska och psykologiska 

kälsostatusen och grad av 

personlig kontroll av 

symtom och livskvalitet 

hos patienter som mottar 

palliativ hemsjukvård. (II) 

att identifiera faktorer 

som främjar livskvaliteten 

hos terminalt sjuka 

cancerpatienter.  

Kvantitati

v 

Frågeformulär 58 Studien visar vad som är livskvalitet för 

palliativa patienter. En jämförelse 

mellanpatienter i hemmet och patienter på 

sjukhus genomfördes. Det framkom skillnader 

i symtom och livskvalitet grupperna emellan, 

där patienterna i hemsjukvården hade färre 

symtom och bättre livskvalitet. Studien tar 

även upp vilka symtom som är mest 

förekommande inom de olika grupperna. På 

sjukhus var dessa: trötthet, svaghet, 

muntorrhet, sovande under dagen och smärta. 

I hemmet var dessa: trötthet, smärta, svaghet 

och uppspändhet. Diarré, aptitlöshet och 

rapningar var symtom som skilde sig mellan 

grupperna och det var sjukhuspatienterna som 

hade mest besvär av dessa. 

 

Medel III 

Ryan, P Y. 

2005 

USA 

Att utforska den levda 

erfarenheten och dess 

associerade innebörd för 

att bemöta döden hos 

äldre patienter med 

avancerad cancer 

Kvalitativ Intervjuer 5 I studien framkommer det i resultatet vikten 

av att se människan bakom diagnosen och att 

cancer inte bara påverkar den fysiska kroppen. 

Hög I, 

IV,VII,VII

I, 

           

 

 


