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Abstrakt 

Målsättningen med den palliativa vården är att ge stöd och hjälp så att 

patienten kan dö fridfullt med livskvalitet. Upplevelsen av livskvalitet 

är någonting individuellt men är starkt förankrad med normalitet. Syf-

tet med den här litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse 

av livskvalitet vid livets slutskede. Fjorton artiklar analyserades med 

en kvalitativ innehållsanalys utifrån en manifest ansats. Analysen re-

sulterade i fyra kategorier: Att ha kontroll över sin sjukdomssituation; 

Att leva ett liv med bibehållen värdighet; Att ha hopp och livsvilja och 

Att få stöd av familj, vänner och vårdpersonal. Litteraturstudiens re-

sultat visade att patienterna ville leva ett normalt och självständigt liv. 

De ville även leva ett värdigt liv där de inte var en börda eller beroen-

de av andra. Hoppet och livsviljan var en drivkraft för att fortsätta leva 

och planera för framtiden. Ett socialt nätverk var viktigt för patienter-

nas livskvalitet. Familjen värderades och sjukdomen gjorde att famil-

jen fick en större betydelse. Familjen hade stor betydelse för patien-

terna men de orsakar också oro för en del, som grundade sig i hur fa-

miljen skulle klara ett liv utan dem. Sjuksköterskan har en viktig roll 

när det gäller att stötta patienter genom sjukdom och behandling och 

ge tröst vilket kan leda till att patienter upplever livskvalitet trots 

sjukdom. Litteraturstudien visade att livskvalitet är något som påver-

kas av flera olika faktorer. Detta framkom eftersom resultatet variera-

de och samma faktorer kunde påverka livskvaliteten både positivt och 

negativt. Det är begränsat med forskning kring patienters upplevelse 

av livskvalitet vid livets slutskede och därför behövs det mer kvalitati-

va studier för att belysa detta ämne ytterligare. 

Nyckelord: Livskvalitet, terminalt sjuka patienter, palliativ vård, kva-

litativ studie.           
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Att uppnå livskvalitet har sedan antikens Grekland varit ett av de huvudsakliga målen inom 

sjukvården. Två huvudsakliga ansatser till att beskriva begreppet livskvalitet finns: livskvali-

tet är ett brett begrepp som omfattar hur ens liv är där man väger in alla olika aspekter eller så 

kan livskvalitet ses som ett sjukvårdsrelaterat begrepp där man ser till sin hälsa, det vill säga 

symtom och kroppsliga funktioner. Begreppet livskvalitet kan innefatta saker som tillfreds-

ställelse, lycka, moral, positiva och negativa händelser, möjlighet till ett normalt liv, mental 

hälsa, att kunna tänka klart, att älska och bli älskad, att kunna fatta egna beslut, att ha kontakt 

med familj och vänner, att ha möjlighet att bo hemma och att kunna vara fysiskt aktiv. Livs-

kvalitet är alltså starkt förankrat med normalitet. Trots svårigheter med att definiera begreppet 

livskvalitet är de flesta forskare och läkare överens om att livskvalitet är relaterad till symtom, 

funktioner, psykiskt välmående och även till en viss del andliga aspekter (Kaasa & Loge, 

2003). 

 

Självständigheten och önskan att agera utifrån den egna viljan handlar om rätten till 

självbestämmande, valfrihet med personliga rättigheter, att uppnå meningsfulla mål och rätten 

att uttrycka upplevelser och känslor. I palliativ vård har autonomin en stor betydelse för 

livskvaliteten och är ett centralt uppsatt mål. Målet handlar om strävan efter god livskvalitet 

till palliativa patienter och deras anhöriga. Med god livskvalitet menas att livskvaliteten 

hänger samman med de aspekter av individens subjektiva upplevelser som skildras både 

direkt och indirekt av hälsa, sjukdom, försämring och handikapp (Vernooij-Dassen, Osse, 

Schad, & Grol, 2005).  

 

Steele, Mills, Long och Hagopian (2002) menar att  livskvalitet definieras av faktorer och 

händelser i livet som gör det värt att leva. Det finns dock flera definitioner av livskvalitet, 

men de flesta grundar sig i patientens upplevelse av delar i livet som till exempel välbefin-

nandet som är en grundförutsättning för en god livskvalitet. En viktigt del för att uppnå god 

livskvalitet är att patienter som lever i livets slutskede är nöjda med den vård de får. Detta 

innebär en god symtomkontroll från vårdpersonalen samt att kommunikationen mellan patient 

och vårdgivare fungerar väl, dessa två faktorer kan då bidra till att patienten får en bra 

upplevelse av livskvalitet. Enligt Johnston och Smith (2005) innebär palliativ vård ett försök 

till att förbättra livskvaliteten för patienter som genomgår en livshotande sjukdom och deras 

anhöriga. Detta eftersträvas genom tidig diagnostisering och prevention för att lindra lidande, 

men även behandling av smärta och andra problem som kan vara fysiska, psykosociala eller 
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själsliga eftersträvas.  

 

Patienter med en sjukdom som befinner sig i palliativt skede är inte någon väldefinierad grupp 

eftersom några patienter kan vara i livets slutskede medan andra har längre livslängd framför 

sig. Patienter som behandlas med palliativ vård kan delas in i fyra olika grupper. Primär 

palliation där patienten förväntas leva längre än sex månander, tidig palliation där patienten 

förväntas leva två till tre månader, sen palliation där patienten förväntas leva en månad och 

nära förstående död där patienten förväntas leva en till två veckor (Kaasa & Loge, 2003).  

 

Palliativ vård kan användas i alla stadier av livshotande sjukdomar där botande behandling 

inte längre är en möjlighet. Palliativ vård innebär att en specialiserad behandling ges till 

patientgrupper som har en sjukdom som inte längre går att bota. Målsättningen med pallitativ 

vård är att ge stöd och hjälp så att patienten kan dö fridfullt i en miljö som denne önskar, som 

ofta är i det egna hemmet. En meningsfull död är något som eftersträvas vid palliativ vård 

som innebär att den sjuke ska ha stöd fysiskt, psykosocialt, själsligt och emotionellt av 

familjemedlemmar, vänner och vårdgivare (Chochinov, 2006). Döendet ska ses som en 

normal process som inte ska påskyndas eller skjutas upp, detta innebär att palliativ vård ska 

erbjuda hjälp och stöd till ett normalt liv så långt det är möjligt (Johnston & Smith, 2005). 

 

Tillgång till ett palliativt team som finns som ett stöd för patienter med palliativ sjukdom och 

dennes anhöriga är en viktigt del i omvårdnaden. Teamet ska vara ett stöd för de anhöriga vid 

förlust av deras närstående genom att finnas tillhands och ge råd (Johnston & Smith, 2005). 

Sjuksköterskor som vårdar svårt sjuka och döende patienter möter en människa med olika 

fysiska symtom som till exempel smärta, andnöd, ödem, utmattning, förstoppning och 

illamående bland flera andra besvär. Vanliga psykiska symtom kan vara ångest, depression 

och förvirring. När sjuksköterskan vårdar en svårt sjuk person är det viktigt att sjuksköterskan 

besitter mångsidig teoretisk kunskap, känslomässig kunskap och etisk medvetenhet. 

Sjuksköterskor behöver stöd, utbildning och förberedelse inför möten med svårt sjuka 

patienter och deras anhöriga så att de kan hantera dessa möten i stressiga situationer 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Vi vill därför belysa och öka förståelsen för detta ämne 

som skildrar svårt sjuka personers upplevelser av att befinna sig i livets slutskede och hur de 

upplever sin livskvalitet. Med detta som bakgrund var syftet med denna litteraturstudie att be-
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skriva patienters upplevelser av livskvalitet vid livets slutskede. 

 

Metod 

Litteratursökning 

I den här litteraturstudien har vi använt oss av den kvalitativa innehållsanalysen med manifest 

ansats. De databaser vi har använt oss av är Cinahl och Pubmed. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtesevani (2006, s. 63-66; s. 72) framkommer det att databaserna ser olika ut och därmed 

varierar också litteratursökningen. Vi har med hjälp av databaserna hittat rätt ämnesord som 

sedan kombinerades med varandra med söktermerna AND eller OR för att få så specifika 

träffar som möjligt. Sökorden som vi använde oss av i de olika databaserna var palliative 

care, terminally ill patients, chronic disease, quality of life, quality of health care, life 

experience, hospice and palliative nursing, quality of nursing care, human dignity,  

narratives, phenomenological research, terminal care, advance care plan, life experience och 

qualitative study. När urvalet var väl begränsat utan att relevant information förlorades läste 

vi igenom abstrakten och utifrån dem valde vi ut relevanta studier som svarade på vårt syfte. 

Våra inklusionskriterier var att studierna var skrivna på svenska eller engelska, kvalitativa, 

vetenskapligt granskade och svarade på vår frågeställning. Våra exklusionskriterier var att 

personer under 18 år och studier med låg kvalitet uteslöts. 

 

Kvalitetsgranskning 

Enligt Polit och Beck (2004, s. 246) ska en plan för kvalitetsgranskning upprättas där studiens 

trovärdighet kan kontrolleras. Vår kvalitetsgranskning genomfördes utifrån underlaget i 

Willman et al. (2006, s. 156-157). Där bedöms studier efter vilken kvalitet de har det vill säga 

låg, medel eller hög kvalitet. Kriterierna för en studie med hög kvalitet innebär att syfte, 

metod, analys och etiska överväganden är väl beskrivet. Om studien är av kvalitén medel så är 

någon av dessa delar otydligt beskrivna. Om studien har låg kvalitet saknas någon del 

(Willman et al., 2006, s. 92-94).  
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Tabell 1. Översikt av systematisk litteratursökning. 

Söknr. *) Söktermer Träffar Valda artiklar 

Cinahl     

1 MH Quality of life AND terminally ill patients 

AND life experience 

3 0 

2 MH Palliative care OR hospice and nursing AND 

quality of life AND life experience 

4 0 

3 MH Palliative care OR hospice and nursing AND 

chronic disease AND quality of life 

19 0 

4 MH Terminally ill patients AND quality of life 

AND qualitative studies 

22 7 

5 MH Terminally ill patients AND human dignity 

AND qualitative studies 

6 1 

6 MH Quality of life AND terminally ill patients 

AND qualitative research OR narratives OR 

phenomenological research 

28 1 

 

PubMed     

1 MSH Terminal care OR terminally ill AND qualita-

tive research 

42 2 

2 MSH Quality of life AND narration AND terminally 

ill 

7 0 

3 MSH Quality of life AND narration AND palliative 

care 

8 0 

4 MSH Quality of life AND qualitative research OR 

narration AND terminally ill 

50 1 

5 MSH Quality of life AND terminally ill AND qualit-

ative research 

12 0 

6 MSH Qualitative research AND quality of life AND 

palliative care 

21 2 
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Tabell 1.Forts.översikt av systematisk litteratursökning. 

7 MSH Qualitative research AND palliative care AND 

quality of life AND terminally ill  

5 0 

8 MSH Chronic disease AND palliative care AND 

quality of life AND qualitative research 

1 1 

9 MSH Quality of life AND terminally ill  70 2 

* ) MH – Major headings i CINAHL, MSH – Mesh termer i PubMed 

 

Dataanalys 

Den här studien beskrivs från ett inifrånperspektiv och vi har använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats för analys av publicerade vetenskapliga artiklar. 

Graneheim och Lundman (2003) menar att vid en manifest ansats ska analysen fokusera på 

det sanna som verkligen står i texten och beskriver det synliga och märkbara med lägsta möj-

liga tolkningsnivå. Vi har inspirerats av Burnards (1991) metodbeskrivning av en kvalitativ 

innehållsanalys. Burnard beskriver analysen i 14 steg och vi kommer att använda oss av vissa 

av dessa steg. Första steget innebar att vi läste igenom texterna för att få ett sammanhang. I 

det andra steget har vi delat in texten i  textenheter som svarar på vårt syfte. I steg tre 

kondenserade vi textenheterna. När vi kondenserade reducerade vi ner texten och tog bort 

onödiga ord och upprepningar. Det är viktigt att vid kondensering tänka på att texten ska vara 

textnära, det vill säga att vi inte förkortar ner den så mycket att texten förlorar sin betydelse 

och innehåll. Kondenseringen kan ske i flera steg. Det fjärde steget innebar att vi kodade de 

olika textenheterna, kodningen är en märkning som kan vara i form av en symbol, färg, ord, 

bokstav, siffra eller ett märke. Kodningen gjorde vi för att i ett senare skede kunna spåra var 

textenheten ursprungligen kommer från. I det femte steget läste vi igenom alla textenheter och 

försökte se ett samband och ett mönster mellan de olika texteneheterna och satte in dem i 

olika kategorier. Kategoriseringen skedde i flera steg och fortsatte tills vi var nöjda och ansåg 

att det inte längre gick att göra fler kategorier. Kategorierna ska vara tydliga och berätta vad 

innehållet handlar om, utesluta varandra och kategorinamnet ska svara på syftet (Burnard, 

1991). 
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Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=14) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Datainsamling och ana-

lysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Berterö, Vanha-

nen & Appelin 

(2008) Sverige 

Kvalitativ 12 män 

11 kvinnor 

Kvalitativa intervjuer. 

Fenomenologisk herme-

neutisk metod. 

Studien visar vikten av 

att förbättra vården för 

människor med lung-

cancer och ge stöd till 

deras anhöriga. Efter-

som de är viktiga för 

dessa patienters upple-

velse av livskvalitet. 

Hög 

Chao, Chen & 

Yen (2002) 

Taiwan 

Kvalitativ 6 deltagare Djupa ostrukturerade in-

tervjuer. Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Studien visar huvudfynd 

som gemenskap med 

det egna jaget, gemen-

skap med andra, gemen-

skap med naturen och 

gemenskap med högre 

makter. 

Medel 

Cohen, Boston, 

Mount & Porter-

field (2001) 

Canada 

Kvalitativ 88 deltagare Intervjuer. 

 Kvalitativ analys 

Under intervjuerna 

beskrev patienterna att 

de upplevde förändring-

ar i fysisk, emotionell 

och personlig status, 

andliga frågor och deras 

syn på döden. 

Medel 

Ek & Ternestedt 

(2008) Sverige 

Kvalitativ 8 deltagare Kvalitativa intervjuer. 

Fenomenologisk metod. 

Patienterna beskrev sina 

fysiska begränsningar 

som tvingade dem att 

avstå från meningsfulla 

aktiviteter i det dagliga 

livet, detta ledde till so-

cial isolering. Känslorna 

varierade mellan att se 

livet som meningsfullt 

eller inte. Känslor av 

delaktighet och tro på 

att livet var menings-

fullt och gav deltagarna 

energi och livsvilja.  

Hög 
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Tabell 2. Forts. översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=14) 

Enes (2003) 

Storbritannien 

Kvalitativ 8 patienter 

6 anhöriga 

7 vårdpersonal 

Djupa intervjuer. 

Fenomenologisk herme-

neutisk metod. 

 

Värdighet var ett kom-

plext fenomen, som in-

nefattar att få vara män-

niska, att ha kontroll, re-

lationer och tillhörighet 

och bibehålla det egna 

jaget. 

Medel 

Melin-

Johansson, Ax-

elsson & Daniel-

son (2006) Sve-

rige 

Kvalitativ 5 deltagare Intervjuer. 

Analys inspirerad av 

Krippendorff. 

Studien tar upp att pati-

enterna kunde delta i 

vardagligt och socialt 

liv trots cancern. Rela-

tion med familj och pal-

liativ-team blev djupare 

under sjukdomsproces-

sen. Patienterna upp-

nådde livskvalitet ge-

nom sina minnen, de 

hjälpte dem att fortsätta 

att ha ett positivt liv.  

Hög 

Melin-

Johansson, Öd-

ling, Axelsson & 

Danielson 

(2007) Sverige 

Kvalitativ 8 deltagare Narrativa intervjuer. 

Förklarande/tolkande 

analys. 

Patienter gick mellan att 

vara i intensivt lidande 

och att ha och paus från 

lidandet. Att vårdas i 

hemmet av familjen 

ökade patientens känsla 

av livskvalitet, själv-

ständighet och säkerhet.  

Hög 

McKechnie & 

McLeod (2007) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 10 deltagare Narrativa intervjuer. 

Fenomenologisk analys-

metod. 

Huvudkategorin var 

osäkerhet som patien-

terna kände under dia-

gnosprocessen och un-

der behandlingen. Osä-

kerhet var en faktor som 

hängde ihop med hur de 

klarade det dagliga li-

vet, om de skulle kunna 

delta eller avstå från ak-

tivitet eller om de skulle 

vara smärtfria.  

Hög 



 10 

Tabell 2. Forts. översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=14) 

Pierson, Curtis 

& Patrick (2002) 

USA 

Kvalitativ 35 deltagare Kvalitativa intervjuer. 

Grounded theory. 

I studien framkom det 

huvudkategorier som 

tog upp skillnaden mel-

lan en god död och en 

dålig död hos patienter 

med avancerad AIDS. 

Hög 

Prince-Paul 

(2008) USA 

Kvalitativ 8 deltagare Kvalitativa intervjuer. 

Hermeneutiskt feno-

menologisk metod. 

Patienter som är termi-

nalt sjuka i cancer ut-

tryckte vikten av nära 

personliga relationer vid 

livets slut och en önskan 

att kommunicera genom 

kärlek och tacksamhet. 

Alla deltagare upplevde 

att personliga relationer 

stärktes av dödsproces-

sen. 

Medel 

Vitale & Genge 

(2007) Canada 

Kvalitativ 9 män  

4 kvinnor 

Semistrukturerade inter-

vjuer. Kvalitativ analys-

metod. 

Deltagarna beskrev att 

delta i dessa intervjuer 

var terapeutiskt. Vård-

givare behöver engagera 

patienter i diskussioner 

om hopp och dess bety-

delse för att förstå pati-

entens problem utifrån 

patientens perspektiv. 

Medel 

Vig & Pearlman 

(2003) USA 

Kvalitativ 26 män Semistrukturerade inter-

vjuer. Grounded theory. 

Patienter ansåg att del-

tagande i hobbies och 

andra roliga aktiviteter 

var ett sätt att kunna dö 

som en aktiv människa. 

De struntade i kost re-

kommendationer för att 

höja sin livskvalitet men 

deras symtom blev för-

värrades av det. Delta-

garna förberedde sin 

begravning för att un-

derlätta för nära och 

kära.  

Medel 
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Tabell 2. Forts. översikt av artiklar som ingår i dataanalysen (n=14) 

Volker, Kahn, 

Joy & Penticuff  

(2004) USA 

Kvalitativ 7 deltagare Deskriptiv och naturalis-

tiska intervjuer. Analys 

inspirerad av Denzins 

modell. 

Patienterna uppvisade 

en stor variation av 

självkontroll och be-

kvämlighet. Deras öns-

kan visade på personli-

ga värderingar och hur 

de ville kontrollera den 

egna vården.  

Hög 

Singer, Martin & 

Kelner (1999) 

Canada 

Kvalitativ 126 deltagare Djupa öppna intervjuer. 

Deskriptiv analys. 

De huvudkategorier 

som framkom handlar 

om kvalitet i vård i li-

vets slut. Att få adekvat 

smärt- och symtomkon-

troll, undvika onödig 

förlängning av dödspro-

cessen, uppnå en känsla 

av kontroll, underlätta 

bördan och stärka rela-

tioner med nära och 

kära.  

Hög 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i texten nedan och styrks med citat från 

artiklarna. 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att ha kontroll över sin sjukdomssituation 

Att leva ett liv med bibehållen värdighet 

Att ha hopp och livsvilja 

Att få stöd av familj, vänner och vårdpersonal 

 

Att vilja ha kontroll över sin sjukdomssituation 

Att ha kontroll över det egna livet beskrevs som ett aktivt deltagande i beslut om behandling 

och möjligheten att kunna avsluta eller avböja behandlingar (Volker, Kahn & Penticuff, 2004; 

Singer, Martin & Kelner, 1999; Pierson, Randall Curtis & Patrick, 2002). Patienterna ville ha 
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kontroll över hur deras sista dagar skulle spenderas (Volker et al., 2004), och detta möjlig-

gjordes genom en god relation och kommunikation mellan patient och läkare (Pierson et al., 

2002). För patienterna innebar fysiskt och psykiskt välmående att vara smärtfri (Melin-

Johansson, Axelsson & Danielson, 2006). Även att uppleva välbefinnande med så lite smärta 

som möjligt var en viktig faktor för upplevelsen av livskvalitet (McKechnie & MacLeod, 

2007). Patienterna menade att om deras symtom var välkontrollerade möjliggjorde detta del-

tagande i aktiviteter och att de fortfarande kunde delta i livet (Melin-Johansson et al., 2006; 

Vig & Pearlman, 2003). Patienterna menade att de kunde ignorera sin smärta genom att hålla 

sig sysselsatta med olika uppgifter och genom att vara viktig för andra människor (Melin-

Johansson et al., 2006). När effektiv smärtlindring och information gavs upplevde patienterna 

en känsla av säkerhet. Livskvaliteten höjdes i samband med god smärtlindring (Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008), den påverkades också av att patienterna 

bekymrades över deras smärtlindring (Volker et al., 2004; Pierson et al., 2002), graden av 

smärta var relaterad till hur dålig dödsprocessen förväntades att bli (Pierson et al. 2002).  

 

Att kunna bibehålla sin självständighet och integritet var en drivkraft för patienterna, det bi-

drog till ökad livskvalitet (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; Duarte Enes, 2003). Själv-

ständigheten uppnåddes genom att själv kunna hantera sin vardag (Berterö et al., 2008; Melin-

Johansson et al., 2006) och svåra situationer (Melin-Johansson et al., 2006). Osäkerheten var 

svår att hantera och orsakade oro hos patienterna (Pierson et al., 2002). Patienterna uttryckte 

oro över att bli beroende av andra (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson et al., 2008; Vig & 

Pearlman, 2003). Att inte kunna ta hand om sig själv ledde till känslor av förlust av frihet vil-

ket var svårt att acceptera (Berterö et al., 2008; Ek & Ternestedt, 2008). Brist på fysisk styrka 

påverkade stoltheten och upplevdes som ett misslyckande och något skamligt (Cohen, Boston, 

Mount & Porterfield, 2001; Ek & Ternestedt, 2008).  

 

I’d want to die here, not at home. I wouldn’t want to put that burden on my family 

(Singer et al., 1999, s. 166). 

 

Patienterna menade att det var viktigt att leva som vanligt, vilket innebar att leva som de alltid 

hade gjort (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson et al., 2006). Att leva som de alltid gjort och 

planera för framtiden bidrog till upplevelsen av hopp. De ville delta i familjens utveckling och 
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vara en del av ett vanligt liv (Berterö et al., 2008). Patienterna upplevde en känsla av ett nor-

malt liv när de hade dagliga planer och projekt som till exempel genomföra hushållsarbete, 

genomföra trädgårdsarbete, ta en biltur med familj eller vänner eller vara ute i naturen (Chao, 

Chen & Yen, 2002; Melin-Johansson et al., 2006; Vig & Pearlman, 2003). De upplevde till-

fredsställelse genom att kunna planera och genomföra vardagliga aktiviteter, detta fyllde var-

dagen med mening (Berterö et al., 2008; Ek & Ternestedt, 2008; Melin-Johansson et al., 

2006). De upplevde det omöjligt att gå vidare med livet om de oroade sig och slutade ha fram-

tidsplaner (Melin-Johansson et al., 2006). 

 

…making quite a lot of things that is quality of life for me…when I am doing 

things…that is quality of life…I feel that I am doing something…I am useful…it is 

important…the other weel it is as usual (Berterö et al., 2008, s. 866). 

 

Att leva ett liv med bibehållen värdighet 

Patienterna menade att känslan av värdighet kunde bibehållas trots sjukdom och förändringar 

i livsstilen (Duarte Enes, 2003; Ek & Ternestedt, 2008). De beskrev värdighet som frihet att 

vara och bibehålla det egna jaget genom att ha kontroll över de egna känslorna (Duarte Enes, 

2003). När patienterna blev sedda och bekräftade för den person de var gav det en känsla av 

värdighet (Duarte Enes, 2003; Ek & Ternestedt, 2008). Det var viktigt att den personliga vär-

digheten var skyddad och respekterad, en patient beskrev värdigheten som möjlighet till av-

skildhet (Volker et al., 2004). Patienterna ville bli värderade och behövda som den människa 

de var (Berterö et al., 2008). Det var viktigt för dem att bli behandlade som den person de all-

tid varit och därför uteslöts samtal om sjukdomen med anhöriga (Berterö et al., 2008; Melin-

Johansson et al., 2008). Det framkom att värdigheten förlorades genom dålig kommunikation 

och bevarades genom information och förklaringar (Duarte Enes, 2003). Värdigheten gav 

också uttryck för oro över kroppens funktioner och möjligheten att kunna ta hand om sig själv 

och respekten för ens privatliv (Volker et al., 2004). Kroppen upplevdes vara olycklig och 

kontrollerande (Melin-Johansson et al., 2008), en patient menade att hennes dag inte innehöll 

något mer än vila och lite läsning (Ek & Ternestedt, 2008). 

 

So essentially my day consist of nothing more than resting and reading a little; 

no, this isn’t living, mitt just existing...I just am (Ek & Ternested, 2008, s. 475). 
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Kroppen upplevdes vara ett hinder, när rörligheten blev drabbad begränsades fysisk aktivitet 

och socialt liv (Melin-Johansson et al., 2008). Orken och brist på fysisk styrka ledde till att 

patienterna var tvungna att avstå från att delta i planerade aktiviteter (Ek & Ternestedt, 2008; 

Melin-Johansson et al., 2008). Patienter i livets slutskede upplevde ett hot mot kroppsintegri-

teten som innebar att klara av förändringar och funktionsnedsättningar och fortfarande leva 

och att inte behöva leva med hjälp av en livsuppehållande maskin (McKechnie & MacLeod, 

2007; Pierson et al., 2002). Ett normalt liv innebar för patienterna att inte visa omgivningen 

hur sjuka de var (Berterö et al., 2008). 

 

Att ha hopp och livsvilja 

Hopp handlar om att leva väl och uppskatta livet och är en viktig faktor för upplevelsen av 

livskvalitet (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson et al., 2008). Patienterna var ovana och 

sårbara i sin nya situation och menade att de kastades mellan hopp och förtvivlan (Berterö et 

al., 2008; Ek & Ternestedt, 2008), men upplevelsen av hopp förstärktes när de hade kontroll 

över sin situation, detta gav andrum från olycka (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson et al., 

2008; Vitale & Genge, 2007). Hoppet innebar för patienterna att ha en hälsosam attityd och 

förbereda sig på det värsta och hoppas det bästa eftersom mirakel trots allt kunde ske (Chao et 

al., 2002; Melin-Johansson et al., 2008), eftersom det fanns saker som fortfarande var möjliga 

att genomföra (Vitale & Genge, 2007). Känslan av hopp höjde motivationen och viljan att 

fortsätta leva trots att tillvaron var osäker. När hoppet infann sig blev patienterna mer lugna 

och rofyllda, vilket gav tid för reflektion över existentiella frågor (Melin-Johansson et al., 

2008).  Relationen till Gud eller andra högre makter hade förändrats efter diagnosen (Prince-

Paul, 2008), vissa patienter la sitt förtroende på Gud och religionens betydelse ledde till att de 

fick en känsla av samhörighet och emotionellt stöd vilket hade betydelse för deras livskvalitet 

(Vig & Pearlman, 2003; Vitale & Genge, 2007). 

 

Livsviljan var en drivkraft till att göra upp planer så att vardagslivet kunde fortsätta som van-

ligt (Ek & Ternestedt, 2008). Patienterna ville leva så fullt ut som möjligt och hålla andan 

uppe. De ville bibehålla det egna jaget och göra varje dag till det bästa (Duarte Enes, 2003; 

Melin-Johansson et al., 2006). Patienterna menade att de hade dolda krafter som gav dem en 

högre livskvalitet idag till skillnad från när de var friska (Melin-Johansson et al., 2006). 

Självkänslan stärktes när patienterna upplevde att de fortfarande var behövda (Melin-
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Johansson et al., 2006; Vitale & Genge, 2007). Livsviljan var lätt att återhämta eftersom att 

levnadstiden var begränsad och sågs därför som unik och speciell (Melin-Johansson et al., 

2008; Vig & Pearlman, 2003). Det var meningsfullt för patienterna att behålla sina minnen le-

vande eftersom det var positiva saker att komma ihåg, längta efter och att drömma om (Melin-

Johansson et al., 2006). När samhörigheten med det egna livet förlorades upplevdes det inte 

längre vara meningsfullt, det hade då förlorat sin kvalitet (Berterö et al., 2008; Ek & Terne-

stedt, 2008). 

 

There are about 200 different kinds of cancer, people do not know that, so they 

think that cancer is equal to a death to a sentence, well could be…but there is also 

the issue. For how long can you delay the process and still experience quality of 

life (Berterö et al., 2008, s. 865). 

 

Att få stöd av familj, vänner och vårdpersonal 

Ett socialt nätverk värderades av patienterna och stödet från familj och vänner var viktigt för 

deras upplevelse av livskvalitet (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson et al., 2006; Prince-

Paul, 2008; Vig & Pearlman 2003). Det upplevdes positivt med emotionellt stöd från livskam-

rater, syskon och barn (Melin-Johansson et al., 2006). Att ha förbindelse med andra männi-

skor och kunna delta i sociala aktiviteter var en drivkraft och gjorde livet värt att leva (Ek & 

Ternestedt, 2008; Prince-Paul, 2008).  

 

[My wife] helps drive and motivates me to get up and do things… rather than 

withdraw into a cave or the bedroom and stay hidden away. We, we still have 

things, we can still do little things, and be places… this gives me a reason to live 

(Prince-Paul, 2008, s. 368) 

 

Prioriteringar förändrades under sjukdomsförloppet och familjen fick en större plats och mer 

tid spenderades tillsammans (Vig & Pearlman 2003; Volker et al., 2004). Barn och barnbarn 

värderades högt, att betyda något för dem var en viktig punkt i patienternas liv (Ek & Terne-

stedt, 2008; Melin-Johansson et al., 2008; Volker et al., 2004), även husdjur värderades högt 

(Melin-Johansson et al. 2006; Pierson et al., 2002). Att ha någon att samtala med och dela er-

farenheter med upplevdes vara viktigt och meningsfullt (Ek & Ternestedt, 2008; Melin-

Johansson et al. 2006; Singer et al., 1999). Social isolering uppstod trots tillgång till vänner 

och anhöriga eftersom patienten inte längre upplevde sig vara en del i familjens framtidspla-

ner. Att vara tvungen att avstå från sociala relationer var svårt och framkallade känslor av att 
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inte vara älskad (Ek & Ternestedt, 2008; Melin-Johansson et al., 2008). Känslor av ensamhet 

uppstod när sociala relationer med familjen hindrades, detta var känslomässigt svårt att hante-

ra eftersom patienterna var rädda för att dö ensamma (Melin-Johansson et al., 2008; Pierson et 

al., 2002).  

 

I think dying alone, not having anyone there to help make that crossing over 

bearable, that would probably be the worst (Pierson et al., 2002, s. 591). 

  

Känslan av att kunna vårdas i det egna hemmet beskrevs med glädje och säkerhet, eftersom i 

hemmet kände de sig bekanta med miljön. Patienterna upplevde att deras självständighet be-

varades när de vårdades i hemmet. Detta höjde deras livskvalitet och gav dem möjlighet till 

självbestämmande och valfriheten att kunna välja att ta emot besök eller inte (Melin-

Johansson et al., 2008). Sjuksköterskornas hembesök och tillgänglighet gav trygghet till pati-

enterna (Melin-Johansson et al., 2006). De bidrog också till att sjukdom och behandling blev 

begripliga (Berterö et al., 2008). Patienterna menade att professionellt stöd från vårdpersonal 

var viktigt (Melin-Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2008) och sjuksköterskornas 

stöd till anhöriga uppskattades (Berterö et al., 2008). En god vårdkvalitet uppnåddes när pati-

enterna blev behandlade med respekt och fick sina behov tillgodosedda vilket gav en upple-

velse av livskvalitet (Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2003). Det framkom att den pallia-

tiva vårdavdelningen hade en negativ inverkan på patienternas livskvalitet på grund av att de 

saknade familjesamhörighet med sjukhuset trots att det var hemtrevligt. Trots detta framkom 

det också en positiv förändring i patienternas livskvalitet när de anlände till den palliativa 

vårdavdelningen, de upplevde en känsla av säkerhet där. Den palliativa vårdavdelningen öka-

de patienternas livskvalitet trots att den var lugn men samtidigt livfull (Cohen et al., 2001). En 

patient beskrev detta på följande sätt: 

 

Well I was not expecting so much [on the palliative care unit]. It is a specialized 

department…in palliative care you find calmness and life…all the people that 

work here…they are very lively. I find that there is life here, despite the calmness. 

You come here for your last days but you live until the end (Cohen et al., 2001, s. 

367). 

 

Anhöriga var viktiga för livskvaliteten menade patienterna, men de orsakade också oro och 

ansträngning på grund av att patienterna var tvungna att vara självständiga och starka för an-
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hörigas skull. De upplevde oro för framtiden (Berterö et al., 2008). Patienterna hade svårt att 

erkänna att de var sjuka och hade svårt att be om hjälp från deras anhöriga eftersom de då 

upplevde sig vara en börda för andra (Berterö et al., 2008; Cohen et al., 2001). De ville inte att 

deras dödsprocess skulle bli en börda för deras nära och kära (Singer et al., 1999). Patienterna 

oroade sig över om tid skulle finnas för att ta farväl (Berterö et al., 2008). De upplevde att de 

inte kunde få en god död förrän anhöriga hade accepterat att de skulle dö. Därför ville patien-

terna att deras anhöriga skulle delta i samtal angående deras död (Pierson et al., 2002). Patien-

terna oroade sig över hur barn och äldre anhöriga skulle klara av ett liv utan dem (Berterö et 

al., 2008). 

 

…it was worst for the children, I think, I thought that I would manage but now 

when I think about it I cry…and it was the same with my mother…I had to be an-

gry with her...so she did not get depressed...well, she saw just a black hole (Ber-

terö et al., 2008, s. 866). 

 

I think that it’s important for the person who’s dying to feel or believe that they’ve 

taken care of whatever details need to be taken care of, such as dependence and 

pets and family members, and so on, so that there’s no anxiety about those things. 

That everything is taking care of. That should be enough systems in place to help 

a person get things in order before they reach the point of actually dying, so that 

they can know that they’ve put an end to it, or put finit on it and it’s all taken care 

of and not have to worry about it  (Pierson et al., 2002 s. 593). 

 

Diskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av livskvalitet i li-

vets slutskede. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier: Att ha kontroll 

över sin sjukdomssituation, Att leva ett liv med bibehållen värdighet, Att ha hopp och livsvilja 

och Att få stöd av familj, vänner och vårdpersonal. 

 

I denna litteraturstudie framkom det i kategorin Att ha kontroll över sin sjukdomssituation att 

delaktighet i beslut om behandling var viktigt för att patienterna skulle ha möjligheten att 

kunna avsluta eller avböja en behandling, även en god smärtkontroll värderades högt. Patien-

terna ville uppleva välbefinnande och leva som de alltid hade gjort med så lite smärta som 

möjlig, detta möjliggjorde att de kunde delta i vardagliga aktiviteter. Enligt Luoma och Ha-
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kamies-Bomqvist (2004) framkom det att patienterna kände att en normal livsstil och normala 

relationer var viktiga för att bibehålla en god livskvalitet. Även när patienterna insåg att ett 

normalt liv inte längre var möjligt var det viktigt för dem att låtsas för att på så sätt vara i kon-

troll över sjukdomsupplevelsen. I studien av Kvåle och Bondevik (2008) framkom det att när 

patienterna blev sedda, betrodda och behandlade med respekt ledde detta till att de kände sig 

värderade vilket i sin tur gav en känsla av att ha kontroll. Patienterna ville bli informerade och 

delta i beslutsfattandet angående deras vård samt ha möjligheten att delta i diskussionen om 

olika behandlingar för deras sjukdom.  

 

Resultatet visade även att patienterna inte ville bli beroende av sina anhöriga eftersom det 

framkallade känslor som förlust av frihet. Patienternas starka önskan om självständighet in i 

det sista ledde till att de hade svårigheter med att be om hjälp från sina anhöriga. Toombs 

(1993, s. 94) och Chochinov, Hack, McClement, Kristjanson och Harlos (2002) menar att för-

lust av kontroll grundar sig i att människan blir tvungen att förlita sig på andra människor för 

att kunna göra saker som hon tidigare själv har kunnat göra. Sjukdomen i dess olika former 

hindrar möjligheten till tilltro till den egna förmågan och samt att handla utifrån den egna be-

gäran (Toombs, 1993, s. 94). Luoma och Hakamies-Blomqvist (2004) säger att förändringen 

från att vara behövd till att behöva någon var svårt att acceptera och detta ledde till att auto-

nomin sänktes.  

 

I kategorin Att leva ett liv med bibehållen värdighet framkom det att känslan av värdighet 

kunde bibehållas trots förändringar i livsstilen när patienterna blev sedda och värderade som 

den person de var framkom det i litteraturstudien. I studien av Chochinov et al. (2002) be-

skrevs värdighet av patienterna som att bli respekterad och bli erkänd som den människa de 

var. Att vara i det egna hemmet beskrevs också som en del i upplevelsen av att vara den per-

son de alltid varit. Litteraturstudien visade även att värdigheten kunde bibehållas när patien-

terna uteslöt samtal om sjukdomen med anhöriga för att de upplevde att de blev behandlade 

som den individ de var när de inte pratade om sjukdomen inom familjen. Enligt Luoma och 

Hakamies (2004) framkommer det att patienterna undvek att bli stigmatiserade genom att inte 

tala om sin sjukdom med någon utanför familjen. Detta gjorde patienterna för att relationen 

med vännerna skulle vara som det alltid hade varit. Det framkom också i vår litteraturstudie 

att upplevelsen av värdigheten hade en koppling till kroppen och dess funktioner. Värdigheten 



 19 

blev drabbad när kroppen upplevdes vara ett hinder. Toombs (1993, s. 93) säger att kroppen 

upplevdes som frustrerande, saker som tidigare upplevdes som begripliga var nu saker som 

undveks och fruktades för att det var ansträngande. 

 

Resultatet i kategorin Att ha hopp och livsvilja visade det sig att hoppet hade en stor betydelse 

för upplevelsen av livskvalitet. Hoppet förstärktes när patienterna hade kontroll över sin situa-

tion och det ledde till en starkare vilja till att fortsätta leva. I studien av Luoma och Hakamias 

(2004) framkommer det att hoppet var viktigt och en central del för att upprätthålla en god 

livskvalitet både för patienterna men också för deras anhöriga. Saleh och Brockopp (2001) 

menar att patienter med sjukdom ser hopp som en inre kraft vilket hjälper dem att finna styrka 

och göra lidandet uthärdligt. Hoppet gör så att patienter kan ha en tro på framtiden och klara 

av den svåra situationen. Benzein, Norberg och Saveman (2001) menar att personer med 

sjukdom upplever hopp genom att se mening med livet trots en förändrad livssituation. Hop-

pet ger energi och styrka vilket har en stor betydelse för att orka kämpa vidare. I litteraturstu-

dien framkom det också att relationen till Gud eller andra högre makter hade förändrats efter 

insjuknandet. Vissa patienter menade att religionens betydelse ledde till att de fick en känsla 

av samhörighet och emotionellt stöd. Enligt Saleh och Brockopp (2001) och Post-White et al. 

(1996) är andligheten en viktig källa till hopp för personer med sjukdom. Genom en andlig tro 

på Gud eller annan högre makt får människan styrka. Litteraturstudien visade även att livsvil-

jan gav upphov till en drivkraft att göra upp planer för framtiden och fortsätta leva som van-

ligt. Enligt Benzein et al. (2001) framkom det att det var viktigt för patienterna att planera och 

sätta upp mål för framtiden för att kunna gå vidare. Målen kunde ibland vara kortsiktiga och 

sträcka sig till samma dag eller dagen efter, målen anpassades efter dagsformen.  

 

Kategorin Att få stöd av familj, vänner och vårdpersonal visade att ett socialt nätverk och stöd 

från familj och vänner var viktigt för patienternas upplevelse av livskvalitet. Att kunna delta i 

sociala aktiviteter gjorde livet värt att leva. Enligt Engström och Söderberg (2007) kunde nära 

anhöriga förstå den sjuke och detta stöd och närvaron gav patienterna en känsla av säkerhet 

och lycka. Litteraturstudien visade att patienternas prioriteringar hade förändrats under sjuk-

domsförloppet och mer tid spenderades tillsammans med familjen. I studien av Engström och 

Söderberg (2007) menade patienterna att stödet från nära anhöriga värderades högt och att de 

föredrog att få hjälp från de anhöriga istället för av vårdpersonal. De anhöriga möjliggjorde 
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för patienterna att gå vidare och kämpa för att komma hem. Det framkom även att relationer 

mellan patient och anhöriga blev starkare och tiden kvar tillsammans tillvaratogs och uppskat-

tades. Patienterna hade blivit medvetna om vad som var viktigt i deras liv och anhöriga var en 

anledning till att de fortsatte kämpa. Litteraturstudien visade också att när patienten inte läng-

re upplevdes sig vara en del av familjens framtidsplaner uppstod social isolering. Toombs 

(1993, s. 96) menar att sjukdom är ett tillstånd som gör att personen förlorar den familjära 

världen eftersom att det familjära livet fortsätter som vanligt utan dem. Förlust av den familjä-

ra världen leder till att det bli omöjligt att delta i normala aktiviteter, vilket leder till isolering. 

 

Patienterna menade att professionellt stöd var viktigt för dem och det framkom i denna littera-

turstudie. Det framkom även att sjuksköterskornas tillgänglighet och besök gav patienterna 

trygghet och de upplevde att sjuksköterskorna bidrog till att deras sjukdom och behandling 

blev begriplig. Mok och Chiu (2004) menar att relationer till vårdpersonal ger patienter någon 

att förlita sig till och uttrycka sina känslor till. Vårdpersonalen bidrog till ro, säkerhet och 

minskat lidande.  Lögstrup (1994, s. 41-60) menar att människor möter varandra med naturlig 

tillit, de tror redan i förväg på varandras ord och har tillit till varandra. Att visa tillit betyder 

att vi utelämnar oss själva och därför reagerar vi starkt om vår tillit missbrukas. Som männi-

ska har vi aldrig med en annan människa att göra utan att vi håller något av den andra männi-

skans liv i våra händer. Det outtalade kravet grundar sig i att vid varje möte mellan människor 

ska vi som människor tillvarata det liv som tilliten lägger i vår hand. Därför anser vi att det är 

viktigt att sjuksköterskan och all övrig vårdpersonal bemöter patienterna med respekt för den 

unika människa de är och tillvaratar tilliten så att den inte missbrukas. Resultatet visade att 

anhöriga var viktiga för patienternas livskvalitet. Anhörigas betydelse orsakade också oro hos 

patienterna som uttryckte sig i hur anhöriga skulle klara livet utan dem. Enligt Luoma och 

Hakamias-Blomqvist (2004) framkommer det att familjen var ett viktigt stöd men att de också 

bidrog till oro. En kvinna uttryckte sin rädsla för hur hennes barn skulle klara sig eftersom 

hon inte skulle finnas där och uppfostra dem. 

 

Resultatet i vår litteraturstudie visar att patienter i livets slutskede har behov av stöd från sjuk-

sköterskan för att uppleva livskvalitet. Björklund och Fridlunds (1999) studier visar att sjuk-

sköterskan har en viktig roll när det gäller att stötta och undervisa patienter genom sjukdom 

och behandling. Sjuksköterskans stöd och omtänksamhet ger tröst vilket kan leda till att pati-
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enter upplever välbefinnande trots sjukdom. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa (SSF, 2005). Genom att sjuksköterskan 

ger stöd och tröst som kan vara i form av att vara en medmänniska och finnas tillhands för att 

svara på frågor och funderingar bidrar hon till att främja hälsa och öka sina patienters upple-

velse av livskvalitet.  

 

Metodologiskt övervägande 

Vi har använt oss av manifest innehållsanalys. Downe-Wamboldt (1992) menar att den mani-

festa innehållsanalysen kan säkra validiteten om forskaren är textnära.  Med validitet menas 

att forskaren verkligen har undersökt det fenomen som var tänkt från början. Mänskliga fakto-

rer som personliga tolkningar och trötthet kan komma att påverka resultatet därför är det vik-

tigt att kunna gå tillbaka till originalkällan under analysens gång. Enligt Holloway och Whee-

ler (2002, s. 254-255) kan tillförlitligheten i en kvalitativ studie styrkas genom pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet.  Pålitligheten innebär att läsaren ska kunna 

följa och värdera forskningsprocessen genom arbetet. Pålitligheten i den här litteraturstudien 

har stärkts genom att artiklarna som är med i dataanalysen har granskats och presenterats i en 

översiktstabell (tabell 2). Även sökvägen presenteras i en översiktstabell (tabell 1), vilket gör 

det möjligt för läsaren att följa med i sökprocessen. Enligt Burnard (1991) kan trovärdigheten 

bedömas genom att be en kollega om inte är involverad i studien att läsa en del av texten för 

att sedan jämföra resultaten. Trovärdigheten i vår litteraturstudie har stärkts genom seminarier 

med andra studiekamrater. De var kunniga i analysmetoden men var inte involverade i studi-

en. Holloway och Wheeler (2002, s. 255) menar att ett trovärdigt resultat överensstämmer 

med studiedeltagarnas uppfattningar och kan även styrkas med citat. Vi har använt citat som 

illustrerar och validerar trovärdigheten ytterligare. Överförbarhet innebär att en studies resul-

tat ska kunna överföras till ett liknande kontext med liknande deltagare (Holloway och Whee-

ler (2002, s. 255). Vår litteraturstudie kan överföras till andra liknade kontexter eftersom stu-

dierna som har analyserats har en bred geografisk bakgrund. Bekräftelsebarheten innebär att 

det tydligt ska framgå att det är studiedeltagarnas upplevelser som beskrivs och inte forska-

rens tolkningar. Forskaren ska vara öppen och ärlig i vad som har studerats (Holloway och 

Wheeler (2002, s. 254-255). Eftersom en manifest innehållsanalys inte tillåter egna tolkningar 

så har bekräftelsebarheten i vår litteraturstudie stärkts. Den har även stärkts genom att studie-

kamrater har granskat vår analys.   
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En svaghet i vår litteraturstudie är att vår sökning begränsades endast till studier som var 

skrivna på engelska och svenska. Detta val kan ha gjort att annan information förlorades. 

Även översättningen från engelska till svenska kan vara en svaghet i vår litteraturstudie, efter-

som vissa engelska ord inte får samma betydelse och nyans på svenska.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visade att livskvalitet är något väldigt individuellt och påverkas av flera 

olika faktorer. Detta framkom eftersom resultatet varierade och samma faktorer kunde påver-

ka livskvaliteten både positivt och negativt. Ett exempel på det är familjen som kunde vara ett 

stöd som stärkte upplevelsen av livskvalitet men som samtidigt kunde skapa en oro. Eftersom 

upplevelsen av livskvalitet är så varierande är det viktigt att sjuksköterskan bemöter patienten 

med respekt och ser till hela patienten och dennes livssituation. Det finns begränsat med 

forskning kring patienters upplevelser av livskvalitet i livets slutskede. Därför anser vi att det 

behövs fler kvalitativa studier för att belysa detta ämne ytterligare. Det behövs mer forskning 

för att undersöka vilken typ av stöd interventioner som sjuksköterskor behöver vidta för att 

patienter i livets slutskede ska uppleva en god livskvalitet in i det sista. 
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