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Abstrakt 

Att drabbas av obotlig sjukdom är omvälvande. Det skapar nya behov och 

förutsättningar i livet. Palliativ vård innebär att ge vård som skapar 

harmoni inför döden, mening till livet och ökad livskvalitet. Syftet med 

studien var att beskriva faktorer som påverkar livskvalitet hos patienter i 

palliativ vård. Studien genomfördes som en litteraturöversikt där 20 

artiklar från 2 olika databaser användes för att sammanställa den kunskap 

som finns gällande påverkan på livskvalitet hos patienter i palliativ vård. 

Det insamlade materialet har lästs, kodats och sorterats i matriser där 

resultatet utmynnade i 13 faktorer som bildade 3 områden som påverkar 

livskvalitet för patienter i palliativ vård. Dessa områden var symptom på 

sjukdom, förutsättningar i dagliga livet och förhållningssätt till liv och 

död. Hopp identifierades som betydelsefullt för livskvalitet för patienter i 

palliativ vård, en intervention har utformats för att stödja patienter till ökat 

hopp och därigenom öka livskvaliten. Som sjuksköterska är det viktigt att 

vara medveten om vilka faktorer som påverkar livskvaliten för att lättare 

tillgodose de behov patienten har. 

Nyckelord: Palliativ vård, livskvalitet, hälsa, välbefinnande, faktorer, 

litteraturstudie 
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Att drabbas av en obotlig sjukdom är omvälvande. Det skapar en känslomässig rädsla och ett 

kaos. Sjukdomen medför en sårbarhet, den kända världen som varit faller samman och 

situationen uppfattas som overklig. Det är svårt att relatera till sin egen död och att 

konfronteras med den (Missel & Birkelund, 2011). Att leva med en obotlig sjukdom och vara 

medveten om de försämringar som sker i kroppen leder till en ständig påminnelse om att 

döden kan vara nära. Sjukdomen kan upplevas som en brygga mellan livet och döden 

(Axelsson, Randers, Lundh Hagelin, Jacobson & Klang, 2012). För närstående är det oerhört 

traumatiskt att förlora en familjemedlem. Under sjukdomsprocessen behöver familjen hjälp 

och stöd för att hantera denna process från diagnos tills dess att döden inträffar. De närstående 

kan känna känslor såsom sorg, ilska, skuld och hjälplöshet. Känslorna kan uppstå redan när 

den döende får sin diagnos och sedan följa med under resten av processen (Wong & Chan, 

2007). 

Vården har genom åren utvecklat nya former av att stödja döende människor, en sådan form 

är den palliativa vården som härrör från English Modern Hospice Movement (van Kleefens, 

van Baarsen, Hoekman & van Leeuwen, 2004). Detta förhållningssätt lade fokus på 

omvårdnaden av patienten och inte enbart på sjukdomen. Lindring av symptom tillsammans 

med praktiska och sociala behov för patienten och dennes anhöriga skulle tillsammans utgöra 

vården för den döende. Övertygelsen växte fram om att det var särskilt viktigt vid livets slut 

att möta personens specifika önskemål, frågor och behov (van Kleefens et al., 2004). Målet 

med den palliativa vården är att patienten ska uppnå en mer harmonisk förväntan av döden 

(Buckley, 2002). För att nå detta mål kan hälsofrämjande palliativ vård tillämpas, vilket 

innebär en stöttning av patienten att behålla kontrollen i sitt liv och av sina inre resurser för att 

hantera processen som döden innebär. Buckley menar att när patientens krafter blir svagare 

kommer kontrollen över livet och de inre resurserna att bli svagare och till sist förlorad. 

Sjuksköterskor ska göra denna process lindrigare för den döende och dennes familj (Buckley, 

2002). Hälsa innebär enligt Buckley en process för anpassning hellre än frånvaron av 

sjukdom. Det är högst individuellet att skapa sitt eget öde. Det kan även skapa ett positivt 

försök att ge palliativ vård samt stöd till individen i denna process för anpassning som innebär 

en acceptans av en framtid med ångest av splittrade drömmar och förhoppningar (Buckley, 

2002). Den palliativa vårdformen är den som är känd för att vara mest passande till personer i 

livets slut och dennes närstående (Spichiger, 2008). I Sverige avled och registrerades under 

2012, 57055 personer i det Svenska Palliativregistret, ett kvalitetsregister som har som 
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målsättning att de som av sjukvården förväntas avlida ska få så bra, trygg och individuellt 

anpassad vård som möjligt (Svenska Palliativregistret, 2013). 

Sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården beskriver det som viktigt att vara 

närvarande och dela tid och rum med patienten och dennes närstående, som tillsammans ses 

som en unik enhet (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010). Relationen 

mellan sjuksköterska och patient och dennes närstående är en viktig del för att kunna se till de 

behov som finns och kunna ge stöd och tröst. Den fysiska omvårdnaden som sjuksköterskan 

ger kombineras ofta med känslomässig omvårdnad genom att lyssna, trösta och vara 

medveten om varje patients behov och önskningar i mötet med döden. Att möta de andliga 

behoven beskrivs som en viktig del i omvårdnaden. Genom att diskutera existentiella frågor 

och värderingar tillsammans kan en lindring av andligt lidande och ångest ske (Iranmanesh et 

al., 2010). 

Patienter i palliativ vård anser att det viktigaste under livets sista tid är en ökad mening och 

kvalitet i livet, vilket härrör från olika mål, drömmar och hopp (Quill, Norton, Lam, Fridd & 

Buckley, 2006). Livskvalitet är något som blir viktigare inom hälso- och sjukvården. 

Livskvalitet kan ses som ett mått på olika faktorer, som innefattar känslor, socialt och 

psykiskt välbefinnande samt förmåga att fungera normalt och förmåga att genomföra de 

uppgifter som förekommer i ett dagligt liv (Reed, Kössler & Hawthorn, 2012). När 

livskvalitet används som ett mått ger det en insikt om huruvida en behandling fyller patientens 

verkliga behov eller om behandlingen har en större klinisk betydelse. Detta är en viktig källa 

till information i de fall där patienten har svåra sjukdomar eller en dålig prognos. Denna 

kunskap kan flytta fokus från att ta beslut som baseras på framgången inom det kliniska till att 

fylla patientens behov utifrån dennes perspektiv. Livskvalitet är därför ett mått som kan 

användas för att öka livskvaliten hos en person utan att öka framgångarna kliniskt (Reed et al., 

2012). Livskvalitet definieras av World Health Organisation (1997) som individuella 

antaganaden om ens egen position i livet i sammanhang av kultur. Antaganden grundas 

beroende på hur livet är levt i relation till mål, förväntningar, krav och bekymmer. 

Livskvalitet påverkas av en persons fysiska hälsa, psykologiska status, nivå av 

självständighet, personlig tro och relationen mellan den framträdande framtiden och miljön 

personen vistas i. De behov patienten har i det palliativa skedet för att känna livskvalitet är 

unika och sjuksköterskor ska vara lyhörd för dessa behov. Det fokus patienten har på 

livskvalitén kan se annorlunda ut i det palliativa skedet jämfört med när patienten 

diagnostiserades eller fortfarande behandlades (Grant & Sun, 2010). Att identifiera behov hos 
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patienten blir därför en viktig del för att undvika att behov blir förbisedda då detta leder till en 

stark negativ inverkan på livskvaliten. Hos patienter där behov inte identifieras och 

tillgodoses leder detta till ett större lidande hos patienterna (Morasso et al., 1999). Att 

negligera livskvalitet i livets slutskede har visat sig få ödesdigra konsekvenser både för patient 

och för vårdare. En försämring av livskvaliteten kan leda till en för tidig död, antingen aktivt 

genom självmord eller passivt genom att patienten ger upp (Rummans, Bostwick & Clark, 

2000). 

Den palliativa vården är en viktig del att ha kunskap om som sjuksköterska. Vården som ges 

har en stor betydelse för den som mottar vården och dennes närstående. Genom att stödja 

patienter i palliativ vård till ökad livskvalitet underlättas det faktum att patienten är döende 

och stödja patienten i denna process. Syftet med studien var att beskriva faktorer som 

påverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vård. 

 

Metod 

Studiens syfte var att beskriva faktorer som påverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vård. 

Designen på litteraturstudien utformades som en integrerad litteraturöversikt för att uppnå 

syftet med studien, det innebar att kunskap samlades in från tidigare forskning. Den 

integrerade litteraturöversikten gjorde det möjligt att kombinera kvalitativa och kvantitativa 

studier genom att sammanställa fynd som svarar mot samma fråga. Integrerade 

litteraturöversikter gör det möjligt att bekräfta, utveckla eller motbevisa resultat från tidigare 

studier (Polit & Beck, 2012, s.672-673; Whittemore & Knalf, 2005).  

Litteratursökning 

De bibliografiska referensdatabaser som användes i sökningen var AMED och Cinahl. 

Sökning gjordes även i PubMed men inget ytterligare tillkom i den sökningen varpå databasen 

uteslöts. Vid sökningen användes de booleska söktermerna OR och AND i kombination med 

sökord, för att identifiera relevanta artiklar. Detta underlättar enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 72) sökningen genom att relevant litteratur identifieras när sökord 

kombineras eller separeras. För att finna lämpliga sökord har Swemesh använts. Sökorden 

som användes var Palliative Care, End of Life, Quality of Life, QoL, factors och 

impact.  Inklusionskriterier för sökningen var: artiklar skrivna på engelska, publicerade 

mellan år 2003-2013, peer-review, patienter i palliativ vård och personer över 18 år.  
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Tabell 2 Litteratursökning 

Syfte med sökning: faktorer som påverkar livskvalitet hos patienter i palliativ vård 

Amed 2013-09-12 Filters: Published in the last 10 years  

Söknr # Söktermer 
Antal 

träffar 
Antal valda 

1# Palliative care 9437 0 

2# 
Quality of 

Life 
9981 0 

3# Qol 1156 0 

4# Factors 18815 0 

5# 

(1#) AND 

(2#) OR (3#) 

AND (4#) 

264 8 

Cinahl 2013-09-12 Filters: Peer-reviewed, published in the last 10 years, English, all adult 

1# Palliative care 19949 0 

2#  
1# AND End 

of Life 
2690 0 

3# 

(2#) AND 

Quality of 

Life 

600 0 

4#  
(3#) AND 

factors 
118 1 

Amed 2013-09-12 Filters: Published in the last 10 years 

1# 

Quality of 

Life OR QoL 

AND 

Palliative 

Care  

90 6 

Söknr # Söktermer 
Antal 

träffar 
Antal valda 

Amed 2013-09-18 Filters: Published in the last 10 years 
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Söknr # Söktermer 
Antal 

träffar 
Antal valda 

1# 

Palliative care 

AND Quality 

of Life OR 

QoL AND 

impact 

206 4 

 

Genomgång av valda artiklars referenslistor resulterade i ytterligare 1 artikel 

Urval 

Under varje litteratursökning där artiklar valts ut har samtliga titlar i den aktuella sökningen 

lästs, totalt 678 stycken för alla sökningar. Vid överensstämmande titel gentemot syftet har 

artikelns abstrakt lästs, vid relevant abstrakt har hela artikeln lästs igenom överskådligt. 

Artiklar som svarat mot studiens syfte efter genomläsning har därefter valts ut för 

kvalitetsgranskning, totalt valdes 19 artiklar ut för granskning. De valda artiklarna svarade 

mot de satta kriterierna. Ytterligare en artikel som svarade mot syftet valdes ut efter 

genomgång av de tidigare utvalda artiklarnas referenslistor.  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes utifrån bedömningsprotokoll i Willman et al. (2011, 

s.171-176).  Totalt valdes 20 artiklar ut för kvalitetsgranskning. Respektive artikel granskades 

utifrån relevant bedömningsprotokoll, som modifierats för att utesluta icke relevanta frågor 

för att få en så tillförlitlig granskning som möjligt. Varje positivt svar genererade i ett poäng, 

slutsumman räknades sedan samman och dividerades med maxpoängen för att räkna ut en 

procentsats (jfr. Willman et al., 2011, s.108). Procenten motsvarade artikelns kvalitet och 

delades därefter in i tre nivåer enligt Willman, Stoltz och Bathtsevani (2006, s. 96) (tabell 2). I 

litteraturstudien har artiklar med samtliga kvalitetsnivåer inkluderats på grund av att syftet är 

att samla in kunskap och inte värdera kunskapen. 
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Tabell 2 Kvalitetsindelning 

Hög 80-100% 

Medel 70-79% 

Låg 60-69% 

 

 

Analys 

 

Efter kvalitetsgranskningen analyserades artiklarna. Tillvägagångssättet i analysen har skett 

utifrån Whittemore och Knafls (2005) sammanställning om litteraturöversiktens utformning. 

Det första steget i analysen var en grundlig genomläsning av artiklarna. För att möjliggöra en 

jämförelse mellan de olika studiernas fynd i ett senare skede, sorterades studierna upp i en 

matris (jfr. Polit & Beck, 2012, s.119-120). I matrisen angavs artiklarnas år, studiedesign, 

analysmetod och kvalitet. Matrisen gav en översikt av insamlat material och underlättade 

struktureringen av analysarbetet med artiklarna. De textenheter som svarade mot syftet 

kodades i respektive artikel innan dessa plockades ut och kodades i matrisen. Kodning i 

artiklar och matris skedde för att kunna spåra textenheters ursprung. Textenheter med 

liknande innebörd gällande påverkan på livskvaliten bildade en faktor. Dessa faktorer 

grupperades utifrån den delen av människan de påverkade. Totalt framkom 13 påverkande 

faktorer som bildade 3 områden av faktorer. En matris där faktorer i respektive artikel 

identifierats upprättades för att skapa en översikt. 

 

 

 

Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=20) 

Artikelförfattare  Design Antal 

Deltagare 

Datainsamling/Anal

ys 

Kvalitet Huvudfynd 

Ahlner et al., 2008  Kvant. 297 

deltagare 

Prospektiv, icke 

randomiserande 

studie, frågeformulär. 

Metodanalys: 

Descreptive statistics, 

Chi-square, Mann-

Whitney och 

ANOVA 

Hög Hälsorelaterad livskvalitet 

(HRQL), jämförelse mellan 

två grupper. En som mottog 

palliativvård i hemmet och en 

grupp som mottog traditionell 

vård. Visar vilka likheter 

skillnader det finns mellan 

grupperna och HRQL.   

Chan et al., 2011  Kvant.  53 deltagare Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

Analysmetod: SPSS, 

multipel linear 

regression 

Medel Undersökning av livskvalitet 

och kartläggning av vanliga 

symptom som påverkar 

livskvaliteten. 
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Artikelförfattare  Design Antal 

Deltagare 

Datainsamling/Anal

ys 

Kvalitet Huvudfynd 

Chui et al., 2009  Kvant. 300 

deltagare 

Tvärsnittstudie med 

sambandsdesign, 

semistrukturerade 

frågor. Analysmetod: 

SPSS, descreptive 

analysis, Pearson’s 

korrelations test, 

multiple regression 

analysis  

Medel Hur sjukdomen påverkat och 

att livskvaliten är knapp. Vad 

som påverkar livskvalitet 

positivt och negativt. 

Crang & Muncey, 

2008 

Kvant/

Kval. 

5 deltagare Mixad metod, 

frågeformulär och 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: 

SEIQoL-DW och 

Giogi’s psychological 

phenomenological 

method  

Medel Hur ens förflutna och 

erfarenheter påverkar 

livskvaliten.  

Echteld et al., 2007  Kvant. 29 deltagare 

första 

intervjun, 16 

deltagare 

andra 

intervjun. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Pearson’s 

korrelations test, 

student’s t-test 

Medel Förändringar I olika 

livsområden påverkar 

livskvalitet. Olika områden 

som exempelvis smärta & 

fatigue.  

Giesinger et al., 

2011 

Kvant. 85 deltagare Retrospectiv 

undersökning med 

frågeformulär. 

Analysmetod: Ficher 

Z transformation 

Medel Visar på livskvalitets 

försämringar under det sista 

levnadsåret. Olika 

påverkande faktorer 

framkommer. 

Goodwin et al., 

2003  

Kvant. 120 patienter Prospectiv 

jämförande studie 

med intervjuer. 

Analysmetod:Chi-

squared, Mann-

Whitney och 

Wilcoxon signed 

Rank test 

Medel Identifiering av effektivitet på 

symtom kontroll, smärta och 

livskvalitet och hur ett dagligt 

palliativt vårdprogram 

påverkar dessa faktorer.  

Gourdji et al., 2009  Kval. 10 deltagare, 

varav 5 

kvinnor och 

fem män 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Inter-

participant analysis  

Medel Att patientens synsätt på 

livet, sjukdomen och ideala 

livskvaliten skapade en sfär 

som påverkade deras 

upplevelse av livets slut. 

Hagelin et al., 2009 Kvant. 228 

deltagare 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 

Analysmetod: 

ANOVA 

Medel Relationen mellan fatigue och 

emotionella situationen. 

Fatigue ökar när man närmar 

sig döden. Mätt genom 

livskvalitets skattning.  

Henoch et al., 2007 Kvant. 105 

deltagare 

Frågeformulär. 

Analysmetod: 

Descriptive statistics 

och Wilcoxon signed-

ranks test 

Medel Kartläggning på hur 

livskvalitet påverkas av 

symptom. Ex. hur dyspné, 

depression, smärta påverkar 

livskvaliteten.  

Jochram et al., 

2006 

Kvant. 121 delagare Frågeformulär. 

Analysmetod: SPSS 

Medel Mätningsresultat om 

livskvalitet kan användas för 

att värdera resultatet av den 

palliativa vården.  
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Artikelförfattare  Design Antal 

Deltagare 

Datainsamling/Anal

ys 

Kvalitet Huvudfynd 

Johansson et al., 

2006  

 

Kval. 5 deltagare 

varav tre 

kvinnor och 

två män 

Fokusgrupp. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Hög Teman framkom om vad som 

var viktigt för livskvaliteten 

utifrån patienters antaganden. 

Ex Hur livet hanterar trots 

sjukdom. 

Jones et al., 2010 Kvant. 211 

deltagare 

Frågeformulär 

Analysmetod:Descrip

tive statistic, 

korrelationsanalys, 

ANOVA, post-hoc 

LSD och linjär 

regressions analys 

Medel Existentiella och 

psykologiska aspekter är 

viktiga för livskvaliten Det 

finns behov att tillgodose 

komplexa fysiska, 

psykosociala och existentiella 

behov hos patienter som 

vårdas på en akut palliativ 

avdelning. 

Motyka et al., 2010  Kvant. 16 deltagare Sambandsstudie. 

Analysmetod: 

Descriptive statistics, 

Pearson korrelation 

och regression  

Medel Relationen mellan 

livskvalitet- 

religös/andligcoping och 

mellan livskvalitet- socialt 

stöd.  

Peters & Sellick, 

2006 

Kvant. 58 deltagare Frågeformulär. 

Analysmetod: SPSS 

för Windows 

Hög Patienter som vårdas hemma 

har mindre symptomlidande, 

mindre depression och bättre 

fysisk hälsa och livskvalitet 

än de som vårdades på 

sjukhus. Hemmaboende 

patienter upplever även större 

kontroll över sin situation. 

Bättre hälsa, större kontroll, 

mindre depression var 

indikatorer på högre 

livskvalitet. 

Shahidi et al., 2010  Kvant. 110 

deltagare 

Frågeformulär. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

Medel Negativa och positiva 

faktorer som påverkade 

livskvaliten var fysisk 

kondition. Fysiska symptom, 

psykologisk status, 

existentiella, relationer, stöd, 

vårdkvalitet, fysiska miljön, 

hobbys och finansiella 

problem. 

Steele et al., 2005  Översik

tsstudie 

129 

deltagare 

Frågeformulär, 

MVQOLI. 

Analysmetod: 

Cronbach’s 

Medel Kartläggning av faktorer som 

påverkar livskvalitet. 

Samband mellan dessa 

faktorer och upplevelsen av 

livskvalitet. 

Tang et al., 2004  Kvant. 60 deltagare Tvärsnittsstudie med 

sambandsdesign, 

frågeformulär. 

Analysmetod: 

Pearson korrelation 

och regression 

Medel Andlighet och socialt stöd var 

starka indikatorer för 

livskvalitet i de fall patienter 

levde med anhöriga. Dem 

som inte levde med anhöriga 

upplevde mindre smärta, 

upplevde högre andlighet, 

hade mer socialt stöd och 

hade signifikant bättre 

livskvalitet. 
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Artikelförfattare  Design Antal 

Deltagare 

Datainsamling/Anal

ys 

Kvalitet Huvudfynd 

van Laarhoven et 

al., 2011  

Kvant. 92 

behandlande 

deltagare 

och 59 

palliativa 

deltagare 

 Frågeformulär. 

Analysmetod: Chi-

square, t-test, SPSS, 

Ficher r-to-Z formula 

Medel Aktiva coping strategier och 

acceptans var viktiga aspekter 

avseende livskvalitet. 

Jämförelse mellan palliativa 

patienter och botbara 

patienter. 

Yan et al., 2006 Kvant. 85 deltagare Frågeformulär. 

Analysmetod: 

Statistics Package for 

the Social Sciens 

program, T-test, 

Pearson’s korrelation 

Låg Patienter med terminal cancer 

som mottar palliativ vård i 

hemmet upplevde en måttligt 

hög nivå av livskvalitet 

särskilt i en atmosfär av stöd. 

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i 13 faktorer. Dessa ordnades under 3 områden av faktorer (tabell 4). 

Till varje område utformades en syntes och varje faktor redovisas i brödtext under respektive 

område. 

 

Tabell 4. Översikt faktorer och områden av faktorer 

Symtom på sjukdom Förutsättningar i 

dagliga livet 

Förhållningssätt till sjukdom och död 

Smärta Relationer och stöd Självkänsla och självbild 

Funktionsnedsättning Aktivitet Andlighet 

Trötthet Vårdmiljö Copingstrategier 

Andningsbesvär  Livsinställningen 

Problem relaterade till 

nutrition och 

elimination 

  

Förekomst av 

depression och ångest 

  

 

 

Symptom på sjukdom 

Att leva med symptom från sin kropp påverkar i olika grad funktionen hos en människa. Detta 

kan vara symptom som hindrar ett välbefinnande och en känsla av livskvalitet. Det som 

identifierats som problematiska symptom är främst smärta, funktionsnedsättning och trötthet. 

Smärta är vanligt förekommande och en negativ faktor som påverkar både det psykiska och 

fysiska välbefinnandet. Att ha en god fysisk hälsa och en kropp som fungerar är grundpelare 
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för en god livskvalitet. För att kunna orka leva det liv som önskas, både fysiskt och psykiskt, 

är det viktigt att vara så utvilad och fri från fatigue som möjligt. Elimination, nutrition och 

andningsproblem är besvärande symptom som påverkar livskvaliten negativt. Depression och 

ångest är symptom som negativt påverkar det psykiska välbefinnandet och livskvaliten. 

Smärta 

I flera studier (Echteld, Van Zuylen, Bannik, Witkamp & Van der Rijt, 2007: Goodwin, 

Higginson, Myers, Douglas & Normand, 2003; Shahidi, Bernier & Cohen, 2010) beskrivs 

smärta som ett av det mest problematiska symptomen och som en negativ faktor för att känna 

livskvalitet i det palliativa skedet. Smärta påverkar även en människas funktionsnivå (Steele, 

Mills, Hardin & Hussey, 2005). Att vara fri från fysiska symptom såsom smärta är en viktig 

del för att kunna känna ett fysiskt välbefinnande, men det har även en inverkan på det 

psykologiska välbefinnandet. En god smärtlindring är en viktig del för att kunna utföra det 

personen vill utföra (Johansson, Axelsson & Danielsson, 2006). Mediciner som ges kan 

orsaka biverkningar i form av förvirring, yrsel och försämrat minne, vilket har en negativ 

inverkan på livskvalitén (Crang & Muncey, 2008).   

Funktionsnedsättningar 

Flera studier (Jones, Cohen, Zimmermann & Rodin, 2010: Peters & Sellick, 2006; Shahidi et 

al., 2010) visar att den fysiska hälsan har stort inflytande på upplevelsen av livskvalitet och att 

en god fysisk hälsa är relaterad till en god livskvalitet. De fysiska symptomen är de mest 

förekommande problemen för personer i det palliativa skedet. En studie (Motyka, Nies, 

Walker & Schim, 2010) visar att en god kontroll på symptomen där de blir hanterbara har en 

positiv inverkan på upplevelsen av livskvalitet, likväl som dåligt kontrollerade symptom kan 

leda till minskad livskvalitet. Den fysiska funktionen hänger starkt samman med känslan av 

livskvalitet (Henoch, Bergman, Gustafsson, Gaston-Johansson & Danielson, 2007). I en 

studie av Chui et al. (2009) beskrivs att förlust av den fysiska funktionen kan uppstå genom 

muskel- och skelett symptom eller yrsel.  Ödem är ett annat symptom som hämmar den 

fysiska funktionen och har därför en negativ inverkan på livskvaliten (Chan et al., 2011; Chui 

et al., 2009). Att upprätthålla en god livskvalitet blir svårt när delar av den fysiska funktionen 

förloras. Det blir en förlust en person måste leva med, och detta bidrar till begränsningar 

(Gourdji, McVey & Purden, 2009). Enligt en studie av Tang, Aaronson och Forbes (2004) har 

den fysiska funktionen inte har något starkt samband med livskvaliteten i det palliativa skedet. 
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Trötthet 

En studie av Johansson et al. (2006) visar att kunna sova på natten är en viktig del för att orka 

med, det påverkar livskvaliten för stunden att kunna leva livet fullt ut i den mån det är möjligt, 

och kunna få ut mesta möjliga av dagen. Studier (Chui et al., 2009; Goodwin et al., 2003) 

visar att känna sig svag är en vanlig upplevelse som har en negativ inverkan på livskvaliten i 

det palliativa skedet. Fatigue är problematiskt och vanligt förekommande, för att kunna känna 

sig funktionell är det viktigt att känna sig så fri som möjligt från fatigue (Johansson et al., 

2006: Tang et. al., 2004).  I en studie av Hagelin, Wengström, Åhsberg och Furst (2009) 

framkom att det fanns ett starkt samband mellan den känslomässiga funktionen, fatigue och 

livskvalitet. Under de sista tre månaderna i livet så ökar fatiguen och sambandet mellan 

trötthet och livskvalitet ökar (Giesinger et al., 2011). 

Andningsbesvär 

Flera studier (Giesinger et al., 2011; Jocham, Dassen, Widdershoven, & Halfens, 2009; Jones 

et al., 2010) visar att en icke tillfredställande andning upplevs som ett problemfyllt symptom 

som påverkar livskvaliten negativt och att det påverkar alltmer ju närmare döden personen är. 

En tillfredställande andning är viktigt för att inte bidra till en ökad fatigue (Johansson et al., 

2006).  En studie (Henoch et al., 2007) visade att dyspné endast hade ett måttligt samband 

med livskvalitet.  

Problem relaterade till nutrition och elimination 

Studier (Chui et al., 2009;Jones et al., 2010) visar att gastrointestiala problem är vanliga 

symptom som har med den fysiska funktionen att göra, dessa symptom kan vara illamående, 

kräkningar, förstoppning och diarré, dessa symptom minskar känslan av livskvalitet. Var 

personen vårdas, inom öppenvård eller slutenvård med ett palliativt team har ingen påverkan 

på livskvaliten eller symptomen (Ahlner-Elmqvist, Jordhøy, Bjordal, Jannert, & Kaasa, 2008). 

Nutritionen försämras och har en negativ påverkan genom att aptiten minskar och 

smakförändringar upplevs (Giesinger e al., 2011). Andningsproblem kan leda till nedsatt aptit 

(Johansson et al., 2006). Smakförändringarnas negativa inverkan på livskvaliten ökar desto 

närmare döden personer är, den minskade aptiten påverkar inte livskvaliten i samma 

utsträckning som smakförändringar (Giesinger et al., 2011).   
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Förekomst av depression och ångest 

Depression är enligt flera studier (Chan et al., 2011; Henoch et al., 2007) starkt relaterat till 

livskvalitet och påverkar den negativt, mer depressionssymptom leder till lägre livskvalitet. 

En psykologisk status inkluderar känslor såsom oro, välmående, känna sig ledsen och 

deprimerad eller rädd för framtiden, den psykologiska statusen har en inverkan på känslan av 

livskvalitet (Jones et al., 2010;Shahidi et al., 2010). En studie (Johansson et al., 2006) menar 

att ett psykologiskt välbefinnande kan uppstå efter behandling för depression och ångest som 

kan leda till en känsla av att det finns en väg från den förtvivlan som upplevs, genom att 

minska det psykologiska lidandet kan viljan att leva öka. 

Förutsättningar i dagliga livet 

Att lida av en obotlig sjukdom påverkar de förutsättningar en person har i det dagliga livet. 

Det kan handla om relationer, stöd, aktiviteter eller den miljö personer befinner sig i. 

Förmågan att behålla relationer, kunna utföra aktiviteter eller vistas i en främjande miljö utgör 

delar av förutsättningar i det dagliga livet. Relationer och socialt nätverk bidar till en 

stödjande miljö som främjar upplevelse av god livskvalitet. Att kunna utföra de aktiviteter 

som önskas är en tillfredsställelse och påverkar livskvaliteten positivt. Den omgivning en 

person har omkring sig och vårdas i påverkar livskvaliteten. 

 

Relationer och stöd 

Relationer och stöd handlar det sociala nätverket om familj, vänner, djur, vårdpersonal och 

även mottagande av gåvor och känslan av stöd eller känslan av att inte ha stöd. Stöd av 

familjen är den faktor som upplevs som mest viktig (Motyka et al., 2010; Shahidi et al., 

2010). Det är enligt en studie (Johansson et al., 2006) viktigt att få samtala med sitt sociala 

nätverk och att samtala om sin sjukdom. Det kan ge en gemensam förståelse för situationen 

att ha djupa dialoger. Att känna igen vårdpersonalen antingen via telefon eller vid möten kan 

skänka en känsla av trygghet för patienten genom att det skapar en känsla av att veta vart ens 

frågor kan besvaras eller andra ärenden som rör sjukdomen. Positiva samtal med 

vårdpersonalen kan leda till att patienten känner sig mer positiv (Johansson et al., 2006). En 

studie (Henoch et al., 2007) visar att graden av det sociala stödet är någonting som kan variera 

över tid. Samband finns mellan funktion och stöd, samt mellan det sociala stödet och 
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välmåendet (Steele et al., 2005). Flera studier (Gourdji et al., 2009;Johansson et al., 2006) 

menar att känslan av att någon annan behöver en medför en positiv ökning av självkänslan. 

Att känna sig behövd och ha förmåga att hjälpa någon annan ökar även viljan att fortsätta 

kämpa för livet och gör livet mer värt att leva. Flera studier (Echteld et al., 2007; Motyka et 

al., 2010: Yan & Kin-Fong, 2005) menar att omge sig och känna stöd av nära och kära i sin 

omgivning har en positiv inverkan på livskvaliteten och bidrar till en ökning av den. En studie 

(Crang & Muncey, 2008) menar att umgås med vänner kan ge väldigt blandade känslor, 

vännerna kan skingra tankarna om döden men närvaron av vännerna kan även skapa en 

påminnelse om att döden väntar och att det kanske är sista gången ett samtal med vännerna 

äger rum. Barn har en viktigt central del av livet och att ha barnen i sin närvaro kan påverka 

livskvaliteten positivt och det är viktigt att få möjlighet att genomföra aktiviteter med barnen 

(Motyka et al., 2010). En persons rollfunktion i sin omgivning är en viktig faktor som 

påverkar livskvaliteten i det palliativa skedet, denna faktors effekt och påverkan på 

livskvaliteten är större desto närmare slutet av livet en person kommer (Giesinger et al., 

2011). 

 

Aktiviteter 

Det är enligt studier (Johansson et al., 2006; Shahidi et al., 2010) en tillfredställelse i livet att 

klara av vardagliga aktiviteter, och att kunna utföra sina hobbys bidrar till en ökning av 

livskvaliten. Den fysiska orken en viktig förutsättning för att genomföra de saker en person 

önskar, det är även viktigt att kunna genomföra dessa saker självständigt för att få en känsla 

av att vara oberoende någon annan, detta beskrivs som att vara funktionell (Johansson et al., 

2006). Flera studier (Chan et al., 2011; Chui et al., 2009; Yan & Kin-Fong, 2005) visar att 

sexualitet har ett starkt samband med livskvaliten och att den sexuella funktionen minskar mer 

hos män än hos kvinnor, njutningen av ett sexliv minskar. Dagliga stressorer i ens omgivning 

har en negativ inverkan på livskvaliteten (Motyka et al., 2010). Den ekonomiska situationen 

kan också påverka och ha ett inflytande på livskvaliteten (Shahidi et al., 2010). Livskvalitet är 

att göra det en person vill utan att ta hänsyn till någonting speciellt, att bara kunna njuta av 

livet, det är en frihet (Gourdji et al., 2009). En studie (Steele et al., 2005) visar att det inte 

påverkar livskvaliteten att kunna utföra aktiviteter.  

Vårdmiljö 
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Att vårdas hemma eller på vårdavdelning kan skapa variationer i upplevelsen av livskvalitet 

(Yan & Kin-Fong, 2005).  Studier (Echteld et al., 2007;Gourdji et al., 2009: Shahidi et al., 

2010) visar att vårdmiljön och kvaliteten på den vården har en betydelse för livskvaliteten, det 

är viktigt att bli behandlad med värdighet och att ha tillgång till de bekvämligheter en person 

behöver. I en studie av (Yan & Kin- Fong, 2005) upplevde personer som bodde och vårdades 

hemma större livskvalitet än de som vårdades på ett boende, skillnaden var dock inte 

signifikant. En annan studie (Tang et al., 2004) visade att vårdas av närstående och bo 

tillsammans med den som vårdar kan sänka livskvaliteten. Crang och Muncey (2008) menar i 

sin studie att vårdas på en palliativ vårdavdelning kan upplevas lite olika, det kan vara en 

tillflyktsort som ger tid till reflektioner och utvärdering av livet, men även som ett himmelrike 

som dövar all smärta. Det kan även vara en upplevelse som är negativ, nätterna kan tendera 

till att bli långa, personer kan känna sig störda av andra patienter. Det existentiella välmåendet 

kan öka av att vårdas på en palliativ vårdavdelning (Crang & Muncey, 2008). 

 

Förhållningssätt till sjukdom och död 

 

Förhållningssättet till livet och sin sjukdom, och hanteringen av detta påverkar känslan av 

livskvalitet. Andlighet kan spela en viktig roll i hantering och känslor. Andlighet har en viktig 

funktion hos många människor och påverkar många olika delar hos en människa. En god 

copingförmåga leder till en känsla av kontroll och högre livskvalitet. Självkänsla och självbild 

avspeglar vilken påverkan de personliga upplevelserna har på livskvaliteten. Genom 

omprioritering och reflektion över sin situation och det levda livet kan ett positivt 

förhållningsätt skapas som blir ett stöd för hantera sin sjukdom och för att känna 

livskvalitet.    

 

Självkänsla och självbild 

Hopp är någonting som ligger nära tillhands, hoppet om att kunna återvända till hur livet var 

innan diagnosen och kunna förlänga livet i största möjliga utsträckning (Gourdji et al., 2009). 

Känsla av hopplöshet är vanligt förekommande att uppleva i det palliativa skedet, detta har en 

negativ inverkan på livskvaliteten och försämrar upplevelsen av livskvalitet (van Laarhoven et 

al., 2011).  Flera studier (Ahlner-Elmqvist et al., 2008; Chan et al., 2011;
:
Gourdji et al., 2009) 
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visar att det i det palliativa skedet är det svårt att se att livet har en mening eller ett syfte, detta 

kan leda till en negativ påverkan på livskvaliteten. Den känslomässiga funktionen påverkar 

livskvaliteten mycket och känslor kan utgöra en hindrande del i att känna livskvalitet. En 

studie (Gourdji et al., 2009) menar att bekymmer som att lämna sjukhuset, oro över familjen, 

ovisshet med sjukdomen, lidande eller att leva med förlust av identitet, kontroll och autonomi 

påverkar livskvaliteten negativt. Det ger en negativ upplevelse av livskvaliteten att leva med 

lidande eller sorg inom sig (Gourdji et al., 2009). Studier (Henoch et al., 2007;Gourdji et al., 

2009; Johansson et al., 2006: Yan & Kin-Fong, 2005) visar att oro har en påverkan på 

livskvaliten genom att försämra upplevelsen av den, det är även ett av det mest framträdande 

symtomen gällande påverkan av livskvaliten. Att vara fri från oro i kombination med ett gott 

humör ger ett psykiskt välbefinnande och underlättar att upprätthålla och uppleva livskvalitet. 

En studie (Chan et al., 2011) visar att kunna känna meningsfullhet och att livet är 

ändamålsenligt trots närvaron av obotlig sjukdom är stärkande för upplevelsen av 

livskvalitet.     

 

Studier (Chan et al., 2011; Gourdji et al., 2009) visar att känna sig tillfreds med sig själv har 

en positiv inverkan på livskvaliteten, i jämförelse med att ha en dålig självkänsla som kan 

leda till depressiva symptom, upplevelse av besvikelse över sin diagnos och frustration över 

de begränsningar den för med sig. Att befinna sig i en förändring av självet och känna mening 

och mål med livet påverkar livskvaliteten positivt och utgör en viktig del för att kunna känna 

livskvalitet (Chan et al., 2011; Gourdji et al., 2009). Att ge upp mål i livet har enligt studier 

(Steele et al., 2005; van Laarhoven et al., 2011) en negativ inverkan på livskvaliten i det 

palliativa skedet. Den sociala och kognitiva funktionen hos en människa har påverkan på 

livskvaliteten (Giesinger et al., 2011). 

Andlighet 

De existentiella behov som finns påverkar känslan av livskvalitet (Jones et al., 2010). Att 

reflektera över sig själv och andliga problem kan ge ett existentiellt lugn, detta lugn kan 

hjälpa till att förlika sig med meningen med livet (Crang & Muncey, 2008). En studie (Steele 

et al., 2005) visar att religiös tro kan leda till en känsla av stöd och trygghet. Tron är väldigt 

betydelsefull för livskvaliteten och kan i vissa fall hjälpa till med att ta emot döden med 

öppna armar, den kan även hjälpa till att ge en mening till sjukdomen, att finna en mening gör 
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det ofta lättare att acceptera saker och ting (Gourdji et al., 2009). Enligt en studie av Motyka 

et al. (2010) finns det ett samband mellan religiös coping, religiöst engagemang och graden av 

livskvalitet. Flera studier (Crang & Muncey, 2008: Gourdji et al., 2009: Motyka et al., 2010; 

Tang et al., 2004) visar att andligheten är en betydelsefull del i det förhållningssätt en 

människa har gentemot livet och fungerar som coping i motgångar. 

Copingstrategier 

Enligt studier (Henoch et al., 2007; van Laarhoven et al., 2011) har en god copingförmånga 

ett samband med tillfredsställelse i livet och en god livskvalitet.  Johansson et al., (2006) 

säger att det är viktigt att kunna hantera livet trots sjukdomen, det ger en känsla av 

självständighet och en känsla av att kunna kontrollera situationen. Att vara den som 

bestämmer och som tar kontroll över situationen ökar copingförmågan och livskvaliteten. 

Johansson et al., menar vidare att kontroll över situationen kan ge känslan av att ha mer att ge 

i livet. Det kan handla om kontroll över svåra situationer, att vara envis eller att vara 

motiverad att inte ge upp. När en person är bekymrad eller slutar planera in saker i livet 

försvinner möjligheten att kunna gå vidare i livet (Johansson et al., 2006). Vidare visar en 

studie (van Laarhoven et al., 2011) att en förlust av copingförmågan kan leda till både 

depression och en känsla av hopplöshet i det palliativa skedet. 

Livsinställning 

Studier (Gourdji et al., 2009; Johansson et al., 2006) visar att förhållningssättet till livet är en 

viktig del för känslan av livskvalitet i det palliativa skedet. Att ha ett positivt förhållningsätt 

och fokuserar på de positiva tankarna är viktigt. En inställning om att ta sker och ting som de 

kommer och att leva en dag i taget och göra det bästa av den, gör att det blir lättare att hantera 

ovissheten som sjukdomen medför. Humor är en viktig del i livet som bidrar till livskvalitet 

och en hjälp att ta sig genom dagen (Gourdji et al., 2009; Johansson et al., 2006) Att se 

tillbaka på sitt förflutna och reflektera över hur tillfredställelsen över sitt förflutna påverkar 

livskvaliteten (Crang & Muncey, 2008). Johansson et al. (2006) säger att genom reflektion 

över livet kan en person jämföra livskvaliteten tidigare i livet som frisk, gentemot den 

livskvalitet som upplevs som sjuk. De omprioriteringar som sker kan göra att de materiella 

sakerna som tidigare haft en betydande plats blir allt mindre viktiga. De viktigaste aspekterna 

i livet är att leva livet fullt ut och få ut det mesta möjliga av varje dag. Johansson et al., menar 

att genom dessa prioriteringar så ökas känslan av livskvalitet, som kan upplevas större som 



19 
 

sjuk, än som frisk. Att bevara sina minnen upplevs som meningsfullt för att ha något positivt 

att se tillbaka till, drömma och längta till, minnen av saker som inte längre kan utföras. Det 

kan vara minnen från resor där en person upplevt andra kulturer eller när personen strövat 

omkring i skog och mark, suttit på en stubbe och lyssnat på fåglarnas sång. Alla positiva 

minnen från ett tidigare liv som frisk kan användas som en källa till att fortsätta att ha ett 

positivt liv (Johansson et al., 2006). 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar livkvaliteten hos patienter i palliativ 

vård. Analysens fynd har utmynnat i 13 faktorer som ordnats under 3 områden av faktorer 

som påverkar livskvaliteten hos patienter i palliativ vård. De 3 områden som beskrivs var 

symptom på sjukdom, förutsättningar i dagliga livet och förhållningssätt till liv och död. De 

olika faktorerna har visat sig påverka livskvaliteten hos patienter i palliativ vård, antingen 

positivt eller negativt. 

 

I resultatet framkommer symptom på sjukdom som ett stort påverkande område för känslan av 

livskvalitet, där smärta har en framträdande roll. Råheim och Håland (2006) har i en studie 

intervjuat personer hur det är att leva med kronisk smärta, där framkom att smärtan gör att det 

tar längre tid att utföra sina dagliga sysslor, att klä på sig och tvätta sig på morgonen kan 

upplevas som att flytta berg. Smärta leder till begränsningar eftersom det leder till minskad 

ork, det kan bli svårt att komma ut från huset. Vidare menar Råheim och Håland (2006) att 

kroppen kan kännas som en fiende att övervinna och det kan leda till känslor av maktlöshet 

och förlust av kontroll över sin situation. Smärtan kan också leda till skuldkänslor gentemot 

nära och kära när förmågan för att orkar sköta och ta hand om dem på samma sätt inte finns 

(Råheim & Håland, 2006). Resultatet i studien visar att smärtlindring är viktig för att orka 

göra det som önskas. En adekvat smärtlindring i det palliativa skedet kan därför antas vara 

viktig för att undvika följder av en okontrollerad smärta som kan leda till trötthet som 

begränsar den fysiska och psykiska funktionen i dagliga livet. Genom att tillgodose patientens 

behov av smärtlindring kan livskvaliten ökas. I en studie av Cohen och Leis (2002) som 

intervjuat cancerpatienter om vad som påverkar deras livskvalitet menar patienterna att smärta 

minskar viljan att göra roliga saker, samtidigt som medicinerna kan leda till ett stort lidande 
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på grund av dess biverkningar som kan leda till trötthet och därmed utgöra ett hinder att 

fungera i vardagen. I en studie av Sherman (2001) som undersökt påverkan av livskvalitet vid 

svår sjukdom beskrivs biverkningarna leda till ett handikappande illamående, som kan utgöra 

ett hinder att ta hand om sina nära. I resultatet framkommer det att förlust av den fysiska 

funktionen påverkar livskvaliten negativt genom de begränsningar detta för med sig. I studien 

av Stewart, Teno, Patrick och Lynn (1999) där forskning om livskvaliten hos döende personer 

är sammaställd, menar att förlusten av funktion för den svårt sjuka kan handla om förmåga att 

kunna sköta sin dagliga hygien, eller att vistas på platser som är betydelsefulla för en själv. 

 

I resultatet framkommer att livskvalitet påverkas av olika faktorer kopplat till förutsättningar i 

det dagliga livet. Förutsättningarna är sociala nätverk, stöd i omgivningen, miljö och 

självständighet i form av att kunna genomföra det som önskas. Kommunikation har stor 

betydelse för livskvaliten och samtal kan ge energi och trygghet, vilket ökar livskvaliten. En 

studie (Stewart et al.,1999) menar att en god kommunikation är viktigt, detta leder till en 

känsla av socialt välbefinnande och ökar livskvalité. Vidare menar Stewart et al. att det är 

viktigt att kommunikationen är av god kvalitet och att en lugn miljö att samtala i bidrar till en 

främjande miljö för att skapa en god kommunikation. Genom kommunikation kan patienter 

bli delaktiga i sin egen vård och de beslut som ska tas, kommunikationen ger även upphov till 

att uttrycka viktiga tankar och känslor hos patienten som patient är det viktigt att känna att 

alla saker som önskas sägas och förmedlas till andra är sagda (Stewart et al., 1999). Vidare 

kan det spekuleras i att delaktigheten i vården ger en ökad självkänsla för patienten och denna 

ökning leder i sin tur till en ökad livskvalitet. Om fallet vore så skulle kommunikation utgöra 

en främjande del för livskvaliten. Det kan antas att genom att prioritera kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient skulle det underlätta att öka livskvaliten hos patienter i 

palliativ vård. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på vilket sätt kommunikationen sker 

och i vilken miljö kommunikationen med patienten sker, det skulle kunna vara avgörande för 

vilken slags informationsutbyte. Det kan vidare antas att beroende på vilken information som 

getts kan livskvaliten påverkas på olika sätt och det kan underlätta att främja för en god 

livskvalitet. Resultatet visar att relationer med vårdpersonal har en positiv påverkan på 

livskvaliten. Cohen och Leis (2002) menar att en relation med vårdpersonal skapar en 

tryggare situation och att en känsla av att vårdpersonalen verkligen vill hjälpa en och finnas 

tillhands har en positiv effekt på livskvaliten och ökar denna. I resultatet framkommer att stöd 

har en positiv påverkan på livskvaliteten. En studie av McMillan och Weitzner (2000) som 
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studerat områden som kan vara problematiska för känslan av livskvalitet visar på att inget 

eller bristfälligt stöd av familjen kan leda till hög förekomst av depression och en önskan om 

att dö. Socialt stöd är en viktig faktor för livskvaliten visar en studie av Sherman (2001). 

Vidare hävdar Sherman, att det stöd som vårdpersonal tillhandahåller ger en positiv inverkan 

på livskvalitet och gör livet lättare att hantera för patienten. Det kan anses att skapandet av en 

god relation är en viktig del för att lägga en grund till en god kommunikation som kan främja 

livskvalitet. Vidare kan också antas att vårdpersonal kan vara en viktig del eller en av den 

viktigaste delen av livet för patienter i palliativ vård och att det är av vikt att främja för en god 

relation och ett gott samarbete för att öka livskvaliten.  

 

Resultatet visar att inte känna en mening med livet har en negativ inverkan på livskvaliten. I 

en studie (Sherman, 2001) beskrivs meningslösheten som en känsla av att undra över livets 

mening, framtiden och en känsla av att befinna sig i ett svart hål. Resultatet visar att känslor 

kan utgöra en hindrande del i att uppnå livskvalitet, att vara fri från oro och ha ett psykiskt 

välbefinnande underlättar känslan av livskvalitet, medan känslor som bekymmer eller 

besvikelse har en negativ påverkan på livskvaliteten. I resultatet framkommer att religion 

utgör en stor trygghet för många människor och tron underlättar att finna mening med livet 

och känna att det är betydelsefullt. I en studie (Sherman, 2001) beskrivs att ökad närvaro till 

Gud, dit en person kan vända sig för stöd och hjälp är en viktig del för livskvaliten. Därför 

tror författarna att andlighet har en betydelsefull del i hanteringen av den situationen vid 

obotlig sjukdom. Stewart et al. (1999) menar i sin studie att andlighet kan vara den viktigaste 

faktorn för känslan av livskvalitet. Andlighet beskrivs som en förmåga att finna en mening i 

livet, acceptera döden och att finna ro. I takt med att det fysiska tillståndet försämras desto 

viktigare och större plats i livet tar andligheten (Stewart et al., 1999). Det kan därmed antas att 

andlighet står för trygghet och för många underlättar det att finna en mening med livet, det 

kan vidare antas att andligheten har en central roll i många människors liv, som sjuksköterska 

kan arbete med andligheten som ett redskap kunna användas för att styrka meningsfullhet och 

öka tryggheten för patienter i palliativ vård. Möjligtvis kan tillgång till resurser och möjlighet 

att utöva andligheten eller tron kan främja detta arbete. Resultatet visar att kunna hantera 

situationen, ger en känsla av kontroll och både hantering och kontroll är faktorer som bidrar 

till en ökad livkvalitet. Studien av Stewart et al. (1999) menar att känslan av kontroll kan 

handla om hela processen av döendet, en möjlighet att själv få kunna göra val i denna process 

kan stärkas av att återfå kontrollen över sitt liv. Ur resultatet framkommer att det är viktigt att 
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känna att varje dag utnyttjats till fullo, att ha humor kan bidra till hjälp att ta sig igenom 

dagen. Studien av Sherman (2001) visar att ett positivt tänkande och att ta dagen som den 

kommer är en viktig del för känslan av livskvalitet. 

I resultatet framkommer att hopp är en viktig del av det förhållningssätt en människa har. Vid 

sjukdom finns hopp om att livet ska kunna återgå till sin forna form. Ett antagande kan göras 

om känslan av hopp finns trots närvaro av sjukdom kan det ge en mer positiv förhållning till 

livet och positiv livssituation för människan. Vid avsaknad av hopp blir situationen hopplös 

och det blir problematiskt att förhålla sig till livet och kunna se en mening med livet. 

Stephenson (1991)  har i en studie tittat på definitionen av hopp i olika studier för att söka 

svar på frågan om vad hopp egentligen är. I Stephensons studie framkom att hopp kan ses som 

en aktiv process där personer med tillförsikt går framåt. Hoppet är en interaktion mellan en 

persons tankar, känslor, relationer och handlingar. Genom tänkandet visualiseras något som 

ännu inte existerar, föremålet för hoppet objektifieras till något som är betydelsefullt för 

personen, vilket kan vara olika mål, lösningar eller relationer. Därefter görs bedömningar av 

möjligheten att uppnå detta och vägen dit (Stephenson, 1991). Sachs, Kolva, Pessin, 

Rosenfeld och Breitbart (2013) har i en studie intervjuat terminalt sjuka cancerpatienter om 

hopp och hopplöshet, studien visar att hopp kan bli ett verktyg att mota bort ett hotande 

tillstånd av hopplöshet. Hoppet blir ett sätt att hantera oönskade känslomässiga tillstånd, som 

kan uppkomma vid terminal sjukdom och istället kunna uppleva positiva känslor, handlingar 

och mål (Sachs et al., 2013). Antagande kan göras om att sjuksköterskor har en betydelsefull 

roll i att skapa en god och tillitsfull relation till patienter för att kunna ta del av patienternas 

tankar och känslor. Vidare kan det antas att tillgången på patienters tankar och känslor kan 

skapa en förståelse för patientens upplevelse av vad som är viktigt för denna för att kunna 

skapa hopp för patienten. Cutcliff (1996) har i sin studie intervjuat svårt sjuka patienter om 

deras upplevelse av hopp, och det framkom att hoppet kan ses om en inre styrka som ger 

energi, beslutsamhet och en tro om att kunna klara av sina svårigheter. Cutcliff menar vidare 

att hoppet gör det möjligt att tänka bortom smärtan och lidandet som råder och kunna 

föreställa sig ett slut på det. Hoppet stärker patienten och dennes psykologiska och fysiska 

funktion, särskilt när hälsan är dålig. Förloras hoppet kan känslor av apati och håglöshet 

uppstå och resignation till sitt öde kan ske (Cutcliffe, 1996). Resultatet visar att hopplöshet 

påverkar livskvaliten negativt. Johnson (2007) har i en studie undersökt hur vuxna, terminalt 

sjuka patienter upplever hopp, studien visade att hopp påverkade attityden hos patienten och 

att prioriteringar i livet förändrades. Johnson säger också att inre styrka, beslutsamhet och 
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optimistiskt tankesätt hjälper till att bevara känslan av hopp, vilket bidrar till en ork att 

fortsätta leva livet och ta tillvara på den tid som är kvar. Hoppet bidrar till ett positivt 

förhållningssätt gentemot livet och blir en drivkraft att fortsätta leva trots situationen 

(Johnson, 2007). I en studie av Duggleby (2001) där hoppet som begrepp undersökt och de 

faktorer som påverkar hoppet i det palliativa skedet, visar att flera faktorer påverkar hoppet 

hos en människa, dessa kan vara den fysiska hälsan, okontrollerad smärta, stödjande relationer 

och tro. Duggleby menar att hoppet i det palliativa skedet kan förändras över tid och beror på 

sjukdomens utveckling. Hoppet om tid kvar att leva minskar efterhand och istället blir familj, 

relationer och händelser i livet blir allt viktigare för hoppet (Duggleby, 2001). Därför kan det 

antas att sjuksköterskor behöver vara medvetna om att fokus för hoppet kan förändras och det 

kan innebära att ett behov av en öppen attityd och medvetenhet hos sjuksköterskan för att 

kunna uppmärksamma det förändrade fokuset och därigenom stödja till att upprätthålla 

hoppet. Johnson (2007) menar att hjälpande och omvårdande relation präglad av närhet, 

humor, optimism, ärlighet, aktivt lyssnande, samtal och fysisk beröring hjälper personen att 

känna att livet är värt att leva. Under livets allra sista tid menar Duggleby (2001) att hoppet 

förläggs till en inre frid och en evig ro, det fysiska tillståndet kan därför sägas ha en betydelse 

för hoppet i den meningen att fokus för hoppet förändras. Smärta är något som påverkar 

känslan av hopp, och då framförallt den okontrollerade smärtan, som har en negativ inverkan 

genom att den bidrar till minskad energi och en trötthet som gör det svårt att orka fokusera på 

hoppet. Att ha en tro om att högre makter ska ge en lättnad från smärtan inger hopp 

(Duggleby, 2001). Enligt Johnson (2007) är ett positivt tänkande och en tro på att 

morgondagen kommer att bli bättre eller att mirakel kommer att ske som innebär att bli botad 

viktigt. Den andliga tron om ett liv efter döden och att kunna möta de närstående som gått 

bort igen inger en känsla av hopp (Duggleby, 2001; Johnson, 2007). Johnson (2007) hävdar 

att en viktig del är att ha mål, om än små, det kan exempelvis handla om att få spendera 

kvalitetstid med sina nära, eller att kunna dö hemma, eller att inte ha smärta. Antaganden av 

författarna gjordes om att en viktig del är att sätta upp mål som är rimliga för patienten att 

klara, för att denne ska få känna kontroll och därigenom stärka känslan av hopp. 

Självbestämmande är en viktig del och kan främjas genom att låta patienten bestämma över 

sitt liv och medicinska behandlingar, vilket skapar en känsla av kontroll över situationen som 

bidrar till hopp. Att kunna titta tillbaka och berätta om positiva minnen från livet har en 

positiv inverkan för hoppet (Johnson, 2007). 
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Intervention 

I en studie (Herth, 2000) utformades ett interventionsprogram som innebar gruppsamtal där 

existentiella faktorer, relationer, andlighet och rationellt tänkande diskuterades. Inom det 

existentiella området diskuterades frågor, rädslor, förväntningar och förhoppningar i livet. 

Personer fick även identifiera de hopp och de hot mot hoppet som upplevdes. Herth säger att 

inom området relationer gavs möjlighet att identifiera de resurser som fanns i ens omgivning 

och det stöd som detta inbringade. Diskussioner inom området andlighet handlade om 

reflektioner om meningen med livet, och vilka styrkor som fanns i livet. Det rationella 

tänkandet gav upphov till lärdom om strategier för att ta sig igenom vardagen. Diskussioner 

fokuserade på den positiva rollen av interaktion med natur och positiva minnen för att skapa 

hopp. Efter samtalen visade deltagarna en ökad känsla av hopp och livskvalitet (Herth, 2000). 

För att öka hopp och livskvalitet hos personer i palliativ vård kan studien av Herth användas 

som grund. Detta genom att modifiera tidigare nämnd intervention till en individnivå, där 

sjuksköterska samtalar med patienten om dessa olika områden och de olika frågor som finns 

inom varje område. En förutsättning för dessa samtal är en god relation mellan sjuksköterskan 

och patienten, något som Duggleby (2001) också anser viktigt. Sjuksköterskan bör göra sig 

tillgänglig för samtal och respektera patientens autonomi för att underlätta för patienten att 

finna hopp. Genom samtalet kan en reflektion av livet ske för patienten i form av positiva 

berättelser från livet, detta kan enligt Duggleby (2001), öka känslan av hopp. Förhoppningen 

är att denna intervention kan stödja patienten till ökad känsla av hopp och livkvalitet. 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes i tre databaser, Cinahl, Amed och PubMed. Dock tillkom inget 

nytt fynd på litteratursökningen i PubMed vilket gjorde att den databasen uteslöts i denna 

litteraturöversikt. Sökningen är välbeskriven med sökord, tabell för antalet träffar och 

databaser. Detta stärker studiens bekräftbarhet. För att en studie ska uppnå bekräftbarhet krävs 

det att data kan spåras till ursprungskällan (Holloway & Wheeler, 2002, s.255). Svagheter 

med sökningen kan vara att användandet av andra sökord samt kombinationer av sökord hade 

kunnat utmynna i ytterligare relevanta artiklar. Ytterligare svaghet är författarnas bristande 

kunskap i sökprocessen. Detta kan påverka pålitligheten. 
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Arbetets processen genom hela arbetet är väl beskriven och tillvägagångssätt och resultat 

redovisas med hjälp av överskådliga tabeller och matriser. Genom detta uppnås pålitlighet för 

arbetet. För att uppnå pålitlighet ska arbetsprocessen tydligt kunna följas (Holloway & 

Wheeler, 2002, s.255). Kvalitetsgranskningen är utförd med etablerade verktyg vilket också 

stärker pålitlighet (Willman et al., 2011, s. 171-176, 2012). Pålitligheten stärks genom att 

författarna tillsammans utfört granskningen i samförstånd med varandra. Granskning av 

arbetet har skett kontinuerligt av handledare och studenter, detta ökar pålitligheten. En 

försvagning av pålitligheten utgörs av författarnas bristande erfarenhet av sökprocessen och 

uppsatsskrivande. Svagheter med litteratursökningen kan vara att användandet av andra 

sökord samt kombinationer av sökord hade kunnat utmynna i ytterligare relevanta artiklar. 

Den begränsade tiden för arbetet utgör också både en svaghet och en styrka. Inklusion av 

artiklar med låg kvalitet gjordes i litteraturöversikten då syftet var att beskriva de faktorer som 

påverkar livskvaliten hos patienter i palliativ vård vilket stärker tillförlitligheten. För att 

beskriva detta gjordes en kunskapsöversikt med syfte att sammanställa tillgänglig kunskap 

och värdet låg i mängden data, inte kvaliteten på data. 

Trovärdighet innebär att data behåller sin innebörd (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). 

Författarna har tillsammans analyserat data, detta minskar risken för misstolkning av data 

samt stärker trovärdigheten. Genom användandet av modifierade formulär i 

kvalitetsgranskningen stärks trovärdigheten ytterligare. En styrka med litteraturöversikten är 

att det inte varit möjligt att fastställa vilken palliativ fas som respektive artikel som ingår i 

analysen berör, därmed får det antas att faktorerna är av stor betydelse oavsett fas i det 

palliativa skedet. En svaghet med detta kan vara ovissheten om betydelsen för de olika 

faktorerna varierar i de olika faserna. Enligt Polit och Beck (2008) är ett resultat överförbart 

om studien visar stark bekräftbarhet och pålitlighet. Denna litteraturstudie är därmed 

överförbar enligt författarna då den uppfyller både stark bekräftbarhet och pålitlighet.  

Slutsats 

Att drabbas av en obotlig sjukdom och befinna sig i palliativ vård skapar en oordning i både 

kroppen och i livet. Detta medför att livskvaliten kan påverkas och försämras hos den som 

befinner sig i palliativ vård. Hopp har stor betydelse och påverkar livskvaliten hos patienter i 

palliativ vård. Ett förslag gällande en intervention om hopp har gjorts, att sjuksköterskan kan 

stödja patienter till ökat hopp och därigenom även öka livskvaliten genom användning av 

kommunikation och samtal med patienterna. Sjuksköterskor behöver vara medvetna om vilka 
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faktorer som påverkar och hur dessa påverkar patienter i palliativ vård. Genom att vara 

medveten om dessa kan sjuksköterskor lättare tillgodose patientens behov i omvårdnaden och 

detta kan bidra till en ökad livskvalitet för dessa patienter. Livskvalitet anges som mål inom 

den palliativa vården och att implementera den kunskap litteraturstudien belyser kan bidra till 

att uppnå detta mål. Förhoppningsvis ska denna kunskap främja en ökning av livskvalitet hos 

patienter i palliativ vård. Ytterligare forskning krävs om hur främjande av livskvalitet kan 

påverkas för patienter i palliativ vård.  
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