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FÖRORD 
Denna studie har pågått under lång tid eftersom det varit svårt att finna deltagare 

och flera gånger har det känts som en omöjlig uppgift att ro den i hamn. Det 

som berikat oss och fått oss att fortsätta har varit det intresse och engagemang 

som funnits bland de patienter och deras familjemedlemmar som vi mött under 

tiden. Nu när studien har slutförts har det varit värt allt arbete när vi nu ser att 

resultatet kan vara till hjälp för patienter, familjemedlemmar och vårdpersonal.  

Vi vill rikta ett tack till alla de som deltagit i studien, speciellt de familjer som så 

generöst och välvilligt delat med sig av sina upplevelser av sjukdomen och dess 

symtom. Vi har lärt oss mycket av att vi fått följa er en kort period under en svår 

tid i era liv. Vi vill också rikta ett stort tack till all personal som medverkat i 

studien. 
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SAMMANFATTNING 
Människor som har en avancerad cancer drabbas ofta av multipla både fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella symtom. När de sjuka inte längre orkar eller 

kan förmedla sina symtom är de beroende av andra personers förmåga att tolka 

dem istället. Samstämmigheten mellan hur patienter upplevelser sina symtom 

och hur familjemedlemmar och vårdpersonal uppfattar att patienterna mår är 

avgörande för att patienterna ska kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt. Flera 

studier visar att det finns skillnader mellan hur patienter uppfattar sina symtom 

med hur andra uppfattar att patienten upplever dem. Tidigare studier visar en 

tendens till att familjemedlemmar överskattar patientens symtom medan 

vårdpersonal underskattar, men det finna även studier med motsägande resultat. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva skattningar av cancerrelaterade symtom 

och hantering av sin situation hos patienter med avancerad cancer. Studien syftar 

vidare till att belysa patienters, familjemedlemmars och primäransvarig personals 

(läkare och/eller sjuksköterska) skattningar av patienters symtom. 

Det var sju patienter, sju familjemedlemmar och tolv personal (sjuksköterskor/ 

läkare) som deltog i studien. Totalt genomfördes 45 intervjuer varav 15 intervjuer 

med respektive patienter, familjemedlemmar och personal, och totalt 

genomfördes 75 skattningar med the Edmonton Symptoms Assessment Scale 

(ESAS), 25 med respektive patienter, familjemedlemmar och personal.  

 

Första analysen av intervjuerna mynnade ut i en kärnberättelse om hur det kan se 

ut över tid för en patient, familjemedlem och primäransvarig personal, dvs. en 

triad. Därefter delades texterna in i kategorier utifrån skattnings-skalans symtom. 

Tre huvudkategorier, fysisk domän och psykisk, existentiell domän, hantering av sin 

sjukdom och 13 subkategorier bildades. En korrelationsanalys med Pearsons 



  

korrelations koefficient och en signifikansnivå på p<0.05 användes för att 

hantera data från ESAS. 

 

Resultatet visade att det råder en bättre samstämmighet inom den fysiska 

domänen än inom den psykisk existentiella domänen. Mellan patienterna och 

familjemedlemmarna ses svaga korrelationer i skattningar av andfåddhet, 

oro/ångest och välbefinnande, och mellan patienterna och personalen råder lägst 

samstämmighet för smärta och oro/ångest. Både familjemedlemmarna och 

personalen tenderar att överskatta patientens symtom. För att hantera situationen 

var familjemedlemmarna det största stödet, men även vårdpersonal och tron på 

Gud angavs som stöd i sjukdomssituationen.  

Jämförs skattningar mellan patienter och familjemedlemmar och mellan patienter 

och personal, kan det konstateras att samstämmigheten trots allt var ganska god. 

Detta ger stöd för att främst familjemedlemmar, men även vårdpersonal kan vara 

ett gott alternativ för att agera som patientens proxy.   
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INTRODUKTION 
En korrekt skattning av patienters symtom är en viktig del inom den palliativa 

vården. Samtidigt är det en stor utmaning eftersom patienter med avancerad 

cancer ofta har multipla fysiska, psykiska, sociala och existentiella symtom 

(Portenoy med flera, 1994; Holley, 2000; Kumurcu med flera, 2000). Patienter 

med avancerad cancer lider också ibland av förvirring och nedsatt fysisk och 

kognitiv funktion, och har därför svårt att själva beskriva hur de mår 

(Nekolaichuk med flera, 1999a). Riktlinjen bör vara att patientens egen skattning 

är ’golden standard’, och vi håller med Broberger med flera (2005) att om 

patientens skattning skiljer sig åt mot andra, så ska patientens skattning råda. I de 

fall där patienterna inte kan skatta själva är de helt beroende av andra personers 

förmåga att tolka deras symtom, som till exempel vårdpersonal (Grande med 

flera, 1997) och familjemedlemmar (Lobchuk med flera, 1997, Wennman-Larsen, 

2007; Wennman-Larsen med flera, 2007). Samstämmigheten mellan hur patienter 

upplevelser sina symtom och hur familjemedlemmar och vårdpersonal upplever 

att patienterna mår är avgörande för att patienterna ska kunna få den hjälp de 

behöver för att kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt (Cleeland med flera, 

1994). Hittills har flera studier visat att det finns skillnader mellan hur patienter 

upplever sina symtom och hur deras symtom upplevs av andra (Yeager med 

flera, 1995; Kurtz med flera, 1996; Grande med flera, 1997; Kommer med flera, 

1997; Nekolaichuk med flera, 1999 a), men det finns även studier med 

motsägande resultat där till exempel familjemedlemmar har en ganska god 

överensstämmelse med patientens symtomskattning (Kristjansson med flera, 

1998; Wennman-Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 2007).  
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Cancersjukdom och palliativ vård 
Många människor drabbas av svår sjukdom och död, och det har alltid funnits en 

strävan av att ge en adekvat vård och stöd när människor drabbas, men det var 

först under mitten av 1900-talet som en utveckling av den palliativa vården 

började ske. Förbättrade behandlingar i kombination med en ökad kunskap om 

och förståelse av psykosociala och existentiella behov hos dem som drabbats 

medförde denna utveckling (Europarådets riktlinjer, 2004).  

 

Antalet cancerfall i Sverige har ökat konstant under de två senaste decennierna. 

Hälften av denna ökning kan förklaras med den åldrande befolkningen. I Sverige 

diagnostiseras drygt 50 000 nya fall av cancer varje år och de vanligaste 

cancersjukdomarna är prostata- och bröstcancer. Ju längre en människa lever 

desto större är också risken att drabbas, och var tredje människa kommer att 

drabbas av någon form av cancersjukdom under sitt liv. Fler människor får 

cancer men tack vare bättre diagnostik och effektivare behandling kan fler botas, 

och av dem som inte kan botas så är det fler som lever allt längre (Ahlstrand & 

Jaresand, 2007). 

När bot inte längre kan erhållas övergår sjukdomen i en palliativ fas och vården 

inriktas på palliation (SOU 2001:6). Målet med palliativ vård är att uppnå en så 

god livskvalitet för patienten och dennes familj som möjligt med tonvikt på att 

lindra besvärande symtom. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar det 

övergripande målet med palliativ vård enligt följande:  

”Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 

patienten och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller att påskynda dennes 

död. Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal 

process. Palliativ vård innebär att tonvikt läggs på att lindra smärta och andra besvärande 

symtom. Palliativ vård innebär att såväl fysiska, psykologiska som existentiella/andliga 

aspekter förenas till en helhet i vården. Den palliativa vården måste kunna erbjuda ett system 
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av stödåtgärder för att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut och 

ett stödsystem för att hjälpa familjen att orka med situationen under patientens sjukdom och 

under sorgearbetet” (definitionen är hämtad från SOU 2001:6, sid. 55) . 

Palliativ vård inbegriper vanligen en tidig fas, som vid en cancersjukdom kan 

omfatta flera år, och en sen fas som är kort och omfattar dagar, veckor eller upp 

till någon månad. Oavsett grundsjukdom drabbas den sjuke ofta av en lång rad 

symtom som till exempel smärta, illamående och orkeslöshet, men även 

krisreaktioner med ångest och depression kan förekomma (SOU 2001:6). 

Palliativ vård kan erbjuda mycket redan i ett tidigare skede av sjukdomen, men 

också när sjukdomen nått ett avancerat stadium och fortsatt försämring inte kan 

förhindras (Europarådets riktlinjer, 2004). Det krävs dock att alla symtom 

utvärderas och behandlas var för sig för att den sjuke ska kunna uppnå en god 

livskvalitet (SOU 2001:6).  

 

Patientens ställföreträdare  
Familjemedlemmar till cancerpatienter får ofta ta ett stort ansvar för den sjukes 

välbefinnande med att identifiera, hantera och kommunicera den sjukes symtom 

och problem till vårdpersonal. Extra stort blir också detta ansvar när den sjuke 

försämras och inte längre kan eller orkar berätta om sina symtom och problem 

själva (Tang, 2006; Wennman-Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 2007). 

Patientens egen skattning av symtomen är utgångsläget, det vill säga den ’gyllene 

standarden’ (Jack med flera, 2003; Kane med flera, 2005; Nekolaichuk, 1999a, b), 

men när patienten inte kan eller orkar själv får familjemedlemmar agera som 

patientens ställföreträdare (så kallad proxy) och skatta den sjukes besvär istället 

(Jack, 2003; Kane med flera, 2005; Oi-Ling med flera 2005, Tang, 2006; 

Wennman-Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 2007; Zloklikovits med 

flera, 2005). Kane med flera (2005) beskriver att kriterierna för vem som kan 
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definieras som patientens proxy skiljer sig mellan olika studier. I en del studier 

benämns denna som en icke professionell person som känner patienten väl, 

vilket kan vara en familjemedlem, närmaste anhörig, vän eller informell vårdare. I 

andra studier utgår dem från vem patienten själv anser kunna utgöra dennes 

proxy, och några få studier inkluderar även vårdpersonal.  

För att uppnå det övergripande målet med palliativ vård och för att på bästa sätt 

kunna hjälpa patienten lindra besvärande symtom är det optimala att patienten 

själv skattar sina symtom (Jack, 2003), men det finns situationer när vårdpersonal 

måste agera som patientens ställföreträdare (Jack, 2003; Kane med flera, 2005; 

Oi-Ling med flera 2005; Zloklikovits med flera, 2005). När sjukdomen går i 

progress och patientens fysiska och kognitiva förmåga försämras kan 

symtomlindringen inte utgå från den gyllene standarden längre. Det är då av stor 

betydelse att vårdpersonalens skattning av patientens symtom överrensstämmer 

med hur patienten verkligen mår så att det inte medför en inadekvat 

symtomlindring med sämre livskvalitet som följd (Brunelli med flera, 1998; Jack, 

2003).  

 

Skattning av cancerrelaterade symtom 

Jämförelse mellan patienter och familjemedlemmars 
skattningar av cancerrelaterade symtom  

Tidigare studier visar överlag att överrensstämmelse mellan patienter och 

familjemedlemmars symtomskattning är ganska god (Kristjansson med flera, 

1998; Wennman-Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 2007), men att 

familjemedlemmar har en tendens att överskatta patientens symtom (Broberger 

med flera, 2006; Carlson med flera, 2001; Higginsson & McCarthy, 1993; 

Kristjansson med flera, 1998; McMillan & Moody, 2003; Tang, 2006; Wennman-
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Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 2007; Zloklikovits med flera, 2005). 

Lobchuk och Degner (2002) rapporterade att familjemedlemmar har en tendens 

att överskatta symtomens påverkan kontra dess frekvens och svårighetsgrad. 

Många studier har visat att familjemedlemmar har svårare att skatta patienters 

psykiska symtom i jämförelse med deras fysiska symtom (Kristjansson med flera, 

1998; Lobchuk & Degner, 2002; Lobchuk med flera, 1997).  

Higginsson och McCartyh (1993) har använt delar av instrumentet, the Support 

Team Assessment Schedule, för att mäta utfallet av den palliativa vården. Deras 

resultat visade att familjemedlemmar skattade intensiteten av patienternas 

symtom, till exempel smärta och ångest, högre än vad patienterna själva gjorde. 

När Zloklikovits med flera (2005) använde the Symptom List for Quality 

Assurance in Palliative Care, för att mäta intensiteten av 13 olika symtom, fann 

de att familjemedlemmarna skattade intensiteten högre såväl totalt som inom den 

fysiska och psykosociala delen. Liknande resultat visade också McMillan och 

Moody (2003) när de på sjukhus gjorde mätningar med en numerisk 

skattningsskala i kombination med instrumentet the Constipations Assessment 

Scale. Patienternas och anhörigvårdarnas skattning av intensitet av smärta, 

andnöd och förstoppning gav indikationer om att anhörigvårdarna överskattade 

alla dessa tre symtom. Inom samma kontext mätte Redinbaugh med flera (2002) 

smärtans intensitet, med the Family Pain Questionnaire, och även i denna studie 

påvisades en överskattning hos anhörigvårdarna. Med hjälp av the European 

Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire (EORTC-CLC-C30) med Lung Cancer Modul (LC13) fann 

Wennman-Larsen (2007) och Wennman-Larsen med flera (2007) att 

familjemedlemmarna generellt skattade högre nivåer av symtom och lägre nivåer 

i funktion och livskvalitet. Bland de 54 patienter och familjemedlemmar som 

rekryterades via dagvård sågs tydligast skillnader när det gällde trötthet, sömn, 

emotionell funktion och livskvalitet. Med the Symptom Distress Scale och the 

Thurstone Scale of Symptom Distress-Lung Cancer fann Broberger med flera 
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(2006) att majoriteten av familjemedlemmarna skattade symtomen högre än vad 

patienterna själva gjorde. Skillnader påvisades för alla symtom förutom aptit och 

rörlighet. I 38 av dyaderna skattade familjemedlemmarna högre och i 15 fall 

lägre, i en dyad skattades lika värden. Tang (2006) använde the McGill Quality-

of-life Questionnaire, the Symptom Distress Scale och the Enforced Social 

Dependency Scale i sin studie. Generellt fanns en tendens att 

familjemedlemmarna skattade livskvaliteten lägre än vad patienterna själva 

gjorde, och på den individuella patientnivån var det lägst överensstämmelse av 

det psykologiska, sociala och andliga välbefinnande, medan det fanns en högre 

överensstämmelse av symtom och funktionellt status. Kristjansson med flera 

(1998) fann dock hög samstämmighet mellan familjemedlemmars skattning av 

patienternas symtom och patienternas självrapporterade symtom. Skattningarna 

gjordes på sjukhus med hjälp av the McCorkle and Young SDS. Även om 71 till 

91 procent av anhörigvårdarna skattade överrensstämmande med patienterna var 

det fler som överskattade än underskattade patientens symtom. Kane med flera 

(2005) skattade symtom med skalan Quality-of-Life Measures in Nursing Homes. 

Mellan familjemedlemmarna och cancerpatienterna som vårdades på sjukhem i 

livets slutskede fanns inga påvisade skillnader för matlust och upplevelsen av 

relationer. För övrigt så skattade familjemedlemmarna både högre (att vara 

privat, värdighet och autonomi) och lägre (bekvämlighet, funktionell kapacitet, 

meningsfulla aktiviteter och säkerhet) än vad patienten själv gjorde. 

Med the Profile of Mood States Questionnaire jämförde Carlson med flera 

(2001) symtom hos patienter med bröstcancer och prostatacancer med deras 

partner. Resultatet visade att kvinnliga partners hade en högre 

överrensstämmelse med sina mäns upplevelser av sjukdomen än vad männen till 

kvinnorna med bröstcancer hade. Männen tenderade till att överskatta sina 

partners besvär, men det fanns endast tydliga skillnader i skattningarna för vrede 

(anger) i gruppen med bröstcancer och för orkeslöshet (fatigue) i gruppen med 

prostatacancer. I dessa fall skattade partnern högre än patienten. Mest 
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överrensstämmelse i båda grupperna påvisades gällande patientens livskraft 

(vigour). Kurtz med flera (1996) använde sig av the McCorkle Symtom Distress 

Scale, när de frågade 216 patienter och anhörigvårdare om närvaro och frånvaro 

av olika symtom. Anhörigvårdarnas skattningar stämde till 71 procent avseende 

vilka symtom som patienten upplevde. Högsta överensstämmelsen fanns för 

orkeslöshet (fatigue) (81 %) och lägst för sömnlöshet (64 %). Med en skala som 

omfattade 13 symtom undersökte Oi-Ling med flera (2005) vilka symtom som 

patienterna upplevde som mest besvärande. Orkeslöshet (fatigue), undernäring 

(kakexi) och svält var de symtom som både patienterna och familjemedlemmarna 

uppgav som mest besvärliga, men det var i mindre frekvent förekommande 

symtom som andnöd, hosta, muntorrhet, förstoppning och sömnlöshet som 

överrensstämmelse i skattningarna rådde. 

 

Jämförelse mellan patienter och vårdpersonals skattningar 
av cancerrelaterade symtom  

Till skillnad mot familjemedlemmar så visar flera studier att vårdpersonal har en 

tendens att underskatta patienters symtom snarare än att överskatta dem 

(Brunelli med flera 1998; Nekolaichuk med flera, 1999b). Psykiska symtom är 

svårare att skatta i jämförelse med fysiska symtom (Brunelli med flera, 1998; 

Horton, 2002) och en högre överensstämmelse finns för de symtom patienter 

inte har snarare än de symtom patienter har (Brunelli med flera, 1998). Redan för 

15 år sedan visade Holmes och Esburn (1989) att patienter hade symtom som 

aldrig observerats av sjuksköterskor och att sjuksköterskor observerat symtom 

som inte besvärade patienten. Senare studier har gett stöd åt dessa tendenser, till 

exempel visade en litteraturstudie (Strömgren med flera, 2001a) att det var många 

symtom som patienter upplevde som inte fanns dokumenterade av 

sjuksköterskor. Smärta och nedsatt fysisk förmåga fanns dokumenterat vid i stort 

sett varje tillfälle som patienter angivit detta medan psykiska symtom fanns 
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mindre frekvent noterade. Higginsson och McCarthy (1993) fann en måttlig 

samstämmighet i framträdande symtom mellan patienter och vårdpersonal när de 

skattade sju olika symtom med the Support Assessment Schedule. När 

skattningar av livskvalitet jämfördes mellan patienter och sjuksköterskor, med 

the Therapy Impact Questionnaire, fann Brunelli med flera (1998) en 70 

procentig överrensstämmelse avseende patienters fysiska och funktionella 

problem, men knappt 60 procent för deras psykiska och kognitiva symtom. Även 

Horton (2002) fann en låg samstämmighet mellan specialistsjuksköterskor inom 

palliativ hospicevård och patienter när de skattade icke-fysiska symtom som till 

exempel patienters och familjers oro. Med the Palliative Care Outcome Scale, 

tenderade sjuksköterskor att underskatta dessa symtom. Däremot var det en god 

överrensstämmelse mellan sjuksköterskor och patienter vid skattning av smärta 

och symtomkontroll. Vid jämförelse av symtom dokumenterade av läkare i 

medicinska journaler och symtom rapporterade av patienter med the Edmonton 

Symtom Assessment Scale, (ESAS), och the Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HAD), fann Strömgren med flera (2001b) god enighet avseende smärta 

medan andra symtom oftare rapporterades av patienterna.  

Flera studier har undersökt endast ett framträdande symtom, som till exempel 

andnöd (Roberts med flera, 1993) och smärta (Grossman med flera, 1991; Hovi 

& Lauri, 1999). Andnöd har tolkats som ett kliniskt problem men är ofta inte 

rapporterade eller uppmärksammade av vårdpersonal (Roberts med flera, 1993). 

Vid jämförelse av patienters och sjuksköterskors skattning av smärta med visuell 

analog skala (VAS) och the McGill Pain Questionnaire fann Hovi och Lauri 

(1999) en skillnad mellan patienters och sjuksköterskors skattningar. 

Sjuksköterskor underskattade patienternas smärtupplevelser. Liknande resultat 

fann Grossman med flera (1991) när de undersökte samstämmigheten mellan 

patienters och vårdpersonals skattningar av smärtans intensitet med hjälp av 

VAS. De fann samstämmighet mellan grupperna men inte vid skattning av 

betydande smärta (VAS ≥ 4) och det var endast sju procent som överrensstämde 
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med patienter som hade svår smärta (VAS 7-10). I en litteratursammanställning 

om livskvalitet har även Sprangers och Aaronson (1992) fastställt att 

vårdpersonal tenderar att underskatta smärtintensiteten hos sina patienter.  

Genom att använda ESAS-skalan har Nekolaichuk med flera (1999b) visat att 

sjuksköterskornas skattningar överrensstämde bättre med patienters symtom än 

vad läkarnas skattningar gjorde. Det fanns påvisade skillnad där läkarna 

underskattade patienternas trötthet, andningssvårigheter och smärta. Oi-Ling 

med flera (2005) fann också att läkarna tenderade att underskatta alla patientens 

symtom. Resultat visade att deras skattningar inte hade någon samstämmighet 

avseende orkeslöshet (fatigue), utmärgling (kakexi) och svält, som var de symtom 

patienterna besvärades mest utav. Däremot fanns samstämmighet angående 

skattningarna avseende andnöd, smärta och hosta.  

Det framkommer även motsatta resultat i andra studier där personal istället 

tenderar att överskatta patienters symtom. När Zloklikovits med flera (2005) 

använde the Symptom List for Quality Assurance in Palliative Care för att 

jämföra 13 symtom mellan 41 patienter och 80 personal (läkare och 

sjuksköterskor) sågs totalt en högre skattning hos läkarna. Inom den 

psykosociala delen skattade både läkarna och sjuksköterskorna symtomen högre 

medan denna skillnad inte påvisades inom den fysiska delen. I Broberger med 

fleras (2006) mätningar med the Symptom Distress Scale och the Thurstone 

Scale of Symptom Distress Lung Cancer skattade sjuksköterskorna vid en 

strålbehandlingsavdelning symtomen högre i 23 dyader och i 10 skattade 

sjuksköterskorna lägre. Rhodes med flera (1998) fann även i sin studie att 

sjuksköterskorna överskattade patientens upplevelser av sina symtom. I studien 

var det 22 sjuksköterskor och 53 patienter inom hospice som besvarade the 

Adapted Symptom Distress Scale Form 2 (ASDS-2) och the Hospice Admission 

Intake, medan Zhao med flera, (2003) fann att de 25 sjuksköterskor som deltog i 

studien skattade symtomen hos 191 gynekologiska patienter både högre och 
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lägre. Lägre skattningar påvisades avseende orkeslöshet (fatigue) och 

förstoppning och högre skattningar påvisades avseende kognitiva funktioner. 

 

Problematisering  
Det måste anses värdefullt att på många varierande sätt öka kunskaperna om hur 

cancerpatienter i ett palliativt skede ska kunna uppleva en så god och bra tid som 

möjligt fram till sin död. Genom att studera patienters, familjemedlemmars och 

primäransvarig personals upplevelser/uppfattning och skattning av 

cancerrelaterade symtom, kan en ökad förståelse fås som borde kunna förbättra 

den riktade omvårdnad som behövs för dessa familjer. Det måste även anses 

betydelsefullt att belysa om och hur upplevelser hos patienterna samstämmer 

med hur familjemedlemmar och primäransvarig personal uppfattar patientens 

situation.  

När jämförelse görs av studiers resultat avseende nivå av samstämmighet och 

skillnader i skattningar av cancerrelaterade symtom mellan patienter, familje-

medlemmar och personal så visar det sig att det inte finns en enhetlig bild. Det är 

flera faktorer som måste tas hänsyn till för att en adekvat jämförelse ska kunna 

göras, till exempel val av instrument, inom vilken kontext skattningen har 

genomförts, relationen mellan patient, familjemedlemmar och personal. Vidare 

finns kulturella skillnader som kan medföra att resultaten inte kan överföras till 

andra kulturella kontexter. Därför är denna pilotstudie viktig för att belysa 

problemområdet i en svensk kontext.   
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva skattningar av cancerrelaterade symtom 

och hantering av sin situation hos patienter med avancerad cancer. Studien syftar 

vidare till att belysa patienters, familjemedlemmars och primäransvarig personals 

(läkare och/eller sjuksköterska) skattningar av patienters symtom. 

 

METOD 

Urval  
Urvalet av patienter gjordes utifrån följande inklusionskriterier; att 

cancersjukdomen var i ett palliativt skede, att patienterna och dess 

familjemedlem(-ar) var medvetna om att patienten var i palliativt skede, var över 

18 år, kunde tala svenska och förväntades kunna delta i studien. Personalen 

skulle ha varit delaktig i patientens vård. 

Deltagarna rekryterades från tre avdelningar på kirurgkliniken och två 

avdelningar på medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Personalen 

informerades och en kontaktperson (sjuksköterska) utsågs på varje avdelning. En 

pärm med all information om studiens upplägg överlämnades till respektive 

avdelning. Kontaktpersonens ansvar var att identifiera patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Den ansvarige läkaren bedömde sedan om patienterna och 

dess familjemedlemmar kunde tillfrågas om att delta i studien. Den ansvariga 

läkaren eller sjuksköterskan på respektive avdelning frågade patienterna om de 

var intresserade av att delta och om de kunde kontaktas för att få mer 

information om studien. Vid detta första informationstillfälle informerades 

patienterna även om att deras familjemedlem(-ar) (som patienterna uppgav) och 
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den patientansvarige sjuksköterskan och/eller läkaren skulle tillfrågas om 

deltagande i studien. Skriftlig information lämnades också vid detta tillfälle 

(Bilaga 1). Därefter kontaktades patienterna per telefon eller vid avtalat möte och 

gavs mer utförlig information om studiens uppläggning och genomförande. Vid 

några tillfällen fanns familjemedlemmarna med och fick information samtidigt 

som patienterna. Var familjemedlemmarna inte med vid detta informations-

tillfälle kontaktades de efteråt och/eller så vidarebefordrade patienterna denna 

information. Därefter avtalades tid och plats för den första intervjun, om möjligt 

under patienternas vistelse på avdelningen. Personalen på avdelningen 

informerades om när intervjun planerades att äga rum så att den ansvarige 

sjuksköterskan eller läkaren som arbetade denna dag också kunde samtycka till 

att delta i studien. Både muntlig och skriftlig information gavs även till 

personalen (Bilaga 2). 

 

Intervjuer 
Tid och plats för intervjuerna planerades efter patienternas och 

familjemedlemmarnas önskemål, och med möjlighet att genomföra intervjun 

med den personal som var ansvarig för patienten vid den tidpunkten. 

Semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2004) genomfördes vid ett till tre 

tillfällen med varje deltagare, med minst en veckas mellanrum. Tre par med 

patient och familjemedlem deltog i alla tre intervjuer, två par deltog i två 

intervjuer och två par i en intervju. Vid varje tillfälle deltog också en personal. 

Totalt genomfördes 45 intervjuer; 15 intervjuer med respektive patient, 

familjemedlem och personal. Data insamlades huvudsakligen på sjukhuset men 

några intervjuer gjordes även i deltagarnas hem.  

Den första intervjun fokuserade på patientens upplevelse och hantering av sin 

sjukdom och sina sjukdomsrelaterade symtom, medan efterföljande intervjuer 
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handlade om vad som hänt sedan föregående intervjutillfälle. Patienterna ombads 

att berätta om sin sjukdom, vilka symtom de hade och hur de hanterades. 

Familjemedlemmarna och personalen ombads berätta om patientens sjukdom 

och symtom, och hur de upplevde att patienten upplevde och hanterade dem. 

Följdfrågor som; Vad tänkte du då? och Vad gjorde du då? ställdes för att få 

fördjupade svar (Bilaga 3). Intervjuerna genomfördes i följd med vardera patient, 

familjemedlem och personal. På sjukhuset gjordes intervjuerna i direkt anslutning 

till varandra, förutom vid ett tillfälle då en sjuksköterska intervjuades dagen efter. 

Intervjuerna som gjordes utanför sjukhuset genomfördes i så nära anslutning till 

varandra som möjligt, med endast den tid emellan som det tog för intervjuaren 

att förflytta sig mellan de olika intervjuplatserna (10-30 minuter). Intervjuerna 

varade mellan sju och 50 minuter, spelades in på band och skrevs ut ordagrant.   

 

Instrument  
För att komplettera intervjuerna (Morse, 1991) användes skattningsskalan The 

Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) (Bruera med flera, 1991; Bruera 

& Mac Dounald, 1993). ESAS användes för att skatta patienternas 

cancerrelaterade symtom. Skalan består av tio symtom som skattas på en visuell 

analog skala (VAS) 0-100 millimeter med syfte att skatta intensiteten av smärta, 

orkeslöshet, illamående, nedstämdhet, oro/ångest, trötthet/dåsighet, aptit, välbefinnande, 

andfåddhet och livskvalitet. En tom rad lades till på instrumentet ifall andra symtom 

förekom utöver de som fanns med på skalan. Varje symtom skattades från ingen 

smärta (0 poäng) till värsta tänkbara smärta (100 poäng), och ju högre poäng 

skattningen ger desto mer besvärad är patienten av sina symtom (Bilaga 4).  

Skattningsskalan fylldes i av respektive deltagare under pågående intervju, och 

därefter ungefär en gång per vecka. Deltagarna i respektive triad gjorde sina 

skattningar i direkt anslutning till varandra. Data insamlades övervägande på 
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sjukhuset men några skattningar gjordes hemma hos deltagarna. Totalt gjordes 

75 skattningar, varav 25 med respektive patienter, familjemedlemmar och 

personal. Familjemedlemmarna och personalen instruerades om att uppskatta 

hur de trodde att patienten skattade, det vill säga att de skulle försöka inta 

patientens perspektiv.  

 

Analys 
Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få en uppfattning om vad de 

handlade om, var för sig och över tid. Med inspiration av Polkinghorne (1988) 

mynnade den första analysen ut i en kärnberättelse, konstruerad från insamlad 

data, om hur det över tid kan se ut i en triad med patient, familjemedlem och 

vårdpersonal. I den andra bearbetningen av intervjuerna delades texten in i två 

huvudkategorier utifrån skattningsskalan (Polit & Beck, 2004), fysisk domän och 

psykisk, existentiell domän, och åtta subkategorier bildades. Symtomen 

trötthet/dåsighet och orkeslös slogs ihop till en subkategori likaså oro och ångest som 

bildade en subkategori. Utöver skalans skattningar bildades ytterligare en 

huvudkategori, hantering av sin situation (symtom och sjukdom), med fyra subkategorier 

(Tabell 1). I huvudkategorin hantering av sin situation (symtom och sjukdom) 

presenteras citat från patienter och familjemedlemmar.  

Vid beskrivning av deltagarnas bakgrundsdata användes deskriptiv statistik. All 

data från ESAS behandlades som intervallskala och parametriska tester användes. 

Korrelationsanalysen genomfördes med Pearsons korrelations koefficient, med 

en signifikansnivå på p<0.05. The Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS for Windows, Rel. 14.0. 2005. Chicago: SPSS Inc) användes vid den 

statistiska analysen. 
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Tabell 1. Huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategori  Subkategori 

• smärta  
• trötthet/dåsighet, orkeslöshet 
• illamående, aptit 

Fysisk domän 

• andfåddhet 

• nedstämdhet 
• oro/ångest  
• välbefinnande 

Psykisk, existentiell domän 

• livskvalitet  

• att vara stark, trygg och lugn och ha en positiv livssyn 
• att ha stöd från familj och vårdpersonal 
• att sätta upp mål i sin situation 

Hantering av sin situation 
(symtom och sjukdom) 

• att ha tankar om framtiden 

 

 

Etiska överväganden 
Den enorma utveckling som skett inom den palliativa vården under de senaste 

decennierna grundar sig i den forskning som ständigt pågår och som bland annat 

bidrar till att minska lidande, öka livskvalitet och främja hälsa. Det är dock viktigt 

att sårbara grupper som svårt sjuka cancerpatienter inte utsätts för forskning som 

på något sätt kan vara till obehag för dem, samtidigt som deras möjlighet att 

delta och bidra med värdefull kunskap till den fortsatta utvecklingen inte får 

uteslutas. Det är också viktigt att det inte föreligger någon beroendeställning 

mellan de som deltar i studien och de som genomför studien (Vetenskapsrådet, 

2003). Det fanns inget beroendeförhållande mellan intervjuare och deltagarna i 

studien. Däremot fanns en beroendesituation mellan patienterna och deras 

familjemedlemmar och vårdpersonal eftersom de är ansvariga för patientens vård 

och behandling. Både muntlig och skriftlig information gavs till samtliga 
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deltagare om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som utan att 

uppge skäl för detta. Alla deltagarna informerades om att deras uppgifter 

behandlades konfidentiellt. Tillstånd för att genomföra studien erhölls från 

Forskningsetiska kommittén, Hälsouniversitetet i Linköping (Dnr. 98/306).  
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RESULTAT 
Resultatet inleds med en beskrivning av deltagarna följt av en kärnberättelse som 

illustrerar studiens resultat. Därefter presenteras skattningar och jämförelse av 

symtomen och avslutningsvis presenteras patienternas och familjemedlemmarnas 

beskrivningar av sin situation. 

Det var totalt 16 patienter som tillfrågades om att delta i studien. Nio avböjde, 

varav sex på grund av att deras hälsa var för dålig medan tre inte ville delta av 

andra skäl. Således var det sju patienter, sju familjemedlemmar och tolv personal 

som deltog i studien (Tabell 2). Samtliga patienter motsvarade inklusions-

kriterierna vid studiens början men under datainsamlingens period försämrades 

patienternas sjukdom och de befann sig avslutningsvis i livets slutskede.  

 

Tabell 2. Deltagarnas demografiska data. 

 Patienter
n=7

Familjemedlemmar 
n=7

Personal 
n=12 

Kön 
   Män 4 2 3 
   Kvinnor 3 5 9 
Ålder, år (md) 64-86(83) Ingen data 23-59(40) 
Antal arbetsår 1-32 
Relation till patienten  
   Make/maka/sambo 5  
   Barn 2  

 

Två patienter rekryterades från kirurgklinken och fem från medicinkliniken. 

Trettioåtta intervjuer genomfördes på sjukhuset, 13 med patienter, 12 med 

familjemedlemmar och 13 med personal. Vid två tillfällen intervjuades patienter i 
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sitt hem, vid tre tillfällen intervjuades familjemedlemmar hemma och två 

intervjuer genomfördes med personal på en distriktssköterskemottagning. 

Sextiofem ESAS-skattningar genomfördes på sjukhuset, 22 med patient, 21 med 

familjemedlemmar och 22 med personal. Tre skattningar genomfördes hemma 

med patienter, fyra med familjemedlemmar och tre skattningar gjordes på en 

distriktssköterskemottagning. 

En personal som arbetade när en patient och familjemedlem intervjuades valde 

att inte delta i studien eftersom hon inte hunnit träffa patienten tillräckligt för att 

kunna uttala sig om dennes situation. Denna intervju genomfördes istället dagen 

efter av en annan personal som kände patienten väl. Fyra sjuksköterskor skattade 

patienternas symtom mer än en gång. 

 

Berättelsen om Nils 

Nils, 84 år är gift med Ellen sedan många år. För cirka tre år sedan drabbades 

Nils av leukemi och går nu på dagvård. Han har tidigare jobbat i skogen med 

hårt kroppsarbete. Nils drabbas ibland av kraftiga näsblödningar och måste söka 

upp sjukvården. Han känner en stor trötthet, aptiten har minskat något och han 

känner en viss andfåddhet, men ingen smärta, nedstämdhet, oro eller ångest. Nils 

upplever ett välbefinnande och bästa möjliga livskvalitet efter omständigheterna, 

”jag mår ju bra för övrigt”, även om han inte kan göra allt nu som han kunde förut. 

Hans hustru Ellen berättar på ett nästan identiskt sätt som Nils om hans 

symtom, det är tröttheten som är värst, för övrigt mår han så väl han kan trots 

omständigheterna. Sjuksköterskan Lisa instämmer med makarna att det är 

tröttheten som är Nils mest framträdande symtom. Lisa säger också att Nils blir 

väldigt rädd när han får sina näsblödningar, vilket varken Nils eller Ellen har 

pratat om.  
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Nils säger att han klarar av situationen tack vare familjen, hustrun ger styrka och 

sönerna hjälper med praktiska saker. Många vänner hälsar på. Nils tänker att 

framtiden kan man inte göra så mycket åt, det får bli som det blir och han 

funderar inte så mycket på framtiden. Han hanterar sina symtom på ett rationellt 

sätt, när han känner att tröttheten blir påtaglig vilar han, när han är ute och går 

sätter han sig på en bänk. ”Man får finna sig i att vara begränsad” säger han. Både 

hustrun och han är engagerad i kyrkan. Nils anser sig själv vara lugn och sansad. 

Hustruns bild är helt överensstämmande med makens, familjen är viktig och Nils 

har alltid varit en lugn människa och tänkt innan han handlat. Hon anger också 

att de kan prata mycket med varandra och har tillsammans bearbetat att hon ”är 

den som kommer att vara kvar”. Eftersom de är så gamla så har de gjort sitt i livet 

och inriktar sig på att ha det så bra de kan. När Nils är på dagvård kan Ellen 

samla krafter och det tycker hon är bra. Så länge Nils kan vara hemma så är det 

en trygghet i sig. ”Nils har det så bra han kan”. Även sjusköterskan Lisa menar att 

både Nils och Ellen är lugna av sig och att Ellen alltid ställer upp för Nils. Lisa 

tillstår att hon inte talat så mycket med makarna om framtiden men tror att Nils 

skulle vilja göra mer än han kan och säger att ”det är klart att han är nedstämd, det 

kan jag inte tänka mig annat”, även om hon medger att hon inte upplever honom 

som sådan. Även när det gäller oro och ångest resonerar hon på samma sätt. Vad 

det gäller Nils livskvalitet säger Lisa ”det beror på hur han tänker, det är ju som det är, 

han har ju sin leukemi”.  

Tiden går och Nils upplever att hans livskvalitet blir lite sämre, på grund av att 

han begränsas alltmer i sin vardag. Han känner välbefinnande men kroppen gör 

det inte, ”det är väl kroppen som inte är så välbefinnande”. Kroppen blir svagare och 

svagare, ”man blir ju beskuren naturligtivs...man får acceptera”. Tycker att han upplevt 

mycket i livet. Ellen upplever att det går rätt bra, de har gjort en del sociala 

aktiviteter, varit i kyrkan och haft gäster, men i stort är de begränsade. Hon 

vidhåller att han är trött men att han kan hantera det bra, han går och vilar utan 

att göra någon stor affär av det, ”nu går jag och lägger mig för det är dags bara säger 
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han”. Hustrun tycker att han har lärt sig att leva med sjukdomen och att han lever 

sitt liv så gott som det går. De får mycket besök, vilket de tycker är roligt. Han 

kan glädjas hemma och det är ju livskvalitet, säger hustrun. Hon påpekar att de 

har en styrka i att vara en del av den kyrkliga verksamheten, även om hon inte 

vill tillstå att de är troende. Hon säger att de båda tar hans situation som naturlig, 

livet håller på att ta slut. Sjuksköterskan Lisa upplever att Nils nu mår lite bättre, 

även om hon inte träffat honom så mycket under den senaste tiden. Nils är 

fortfarande trött men har god aptit. Lisa upplever inte att han är nedstämd, 

orolig eller har ångest, men tror att han tycker att han mår dåligt.  

Efter ytterligare en tid har Nils blivit sämre och vårdas nu på lasarettet. Han är 

mycket svag, upplever stor trötthet, kraftlöshet, ”men mår väl inte särskilt illa”. Han 

känner att han inte kan vara med som tidigare, men det är ju inget han kan göra 

något åt, han vill bara vila. Nils funderar inte framåt, det får bli som det blir. 

Ganska bra med aptiten, men känner sig andfådd. Nils tycker att han har det bra 

i sängen och känner sig trygg inför framtiden. Ellen beskriver att Nils är trött och 

att han inte kommer att orka så länge till. De har talat med församlingsprästen 

och Nils känner sig lugn. Ellen säger att de talat ut om allting och att det ger dem 

båda en trygghet. Hon berättar vidare att Nils känner sig trygg på lasarettet. Ellen 

tycker att Nils fortfarande har livskvalitet…”ja inte den bästa men jag upplever det nog 

att han har det rätt så bra”. Sjuksköterskan Lisa upplever att Nils är mycket trött, 

men alltid så tålig. Hon tror att Nils levt ett rikt liv och att han är en lugn, trygg 

person som trivs med sin familj.  

 

Skattning inom den fysiska domänen 
Inom den fysiska domänen råder det en god samstämmighet mellan 

skattningarna för flertalet symtom. Deltagarnas skattningar av trötthet/dåsighet, 

orkeslöshet, illamående och aptit korrelerar signifikant mellan samtliga inom 
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triaderna medan det finns icke signifikanta och även mycket svaga korrelationer 

vid skattning av smärta och andfåddhet (Tabell 3). Deltagarnas skattade 

medelvärde för respektive symtom redovisas i Tabell 4. 

 

Tabell 3. Korrelationer på skattningarna av den fysiska domänen    
              utifrån ESAS-skalan 

 Patient-
Familjemedlem

Patient- 
Personal

Familjemedlem- 
Personal 

smärta   0.808** 0.198 0.357 
trötthet/dåsighet   0.644**    0.665**   0.747** 
orkeslöshet   0.784**    0.700**   0.795** 
illamående   0.768**   0.468*   0.625** 
aptit   0.762**    0.577**   0.825** 
andfåddhet 0.080 0.201   0.574** 

*  Korrelationen är signifikant på nivån 0.05    
** Korrelationen är signifikant på nivån 0.01                                                       

 

Generellt så skattas medelvärdet för patientens smärta och illamående lågt inom 

triaderna, medan orkeslöshet och trötthet/dåsighet besvärar patienten mest inom 

den fysiska domänen (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Skattat medelvärde inom den fysiska domänen 
              utifrån ESAS-skalan 

 Patient Familjemedlem Personal 

smärta    6  8 16 
orkeslöshet 37 52 46 
trötthet/dåsighet 38 59 49 
illamående   4 11 10 
aptit 19 31 30 
andfåddhet 27 35 22 

0=inget besvär, 100=värsta tänkbara besvär
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Smärta 

Vid skattning av smärta råder en hög samstämmighet mellan patienter och 

familjemedlemmar, medan samstämmighet i skattningarna är låga mellan 

personal och patienter samt mellan personal och familjemedlemmar. 

Samstämmigheten mellan patienterna och familjemedlemmarna framkommer 

tydligt i intervjuerna liksom i ESAS-skattningarna, men det ses även en viss 

samstämmighet med personalen, även om det också finns funderingar hos 

personalen om att patienterna kanske inte alltid berättar för dem om att de har 

ont eller hur ont de egentligen har.  

Patient: ”..nej, jag känner ju inget, jag känner ju inget jag får ju behandling för alla mina 

smärtor och grejer ju, så det känner jag inte ett dugg för, det är de ju duktiga på här...att fixa 

till..” 

Familjemedlem: ”..nej jag tror inte...säga men nu får han ju mer värktabletter för det 

kommer dom inte ifrån..” 

Personal: ”..smärtor har han mest på nätterna...så tycker han att han har smärtor i 

bröstkorgen...i vänster sida...ja, det märks egentligen för han ja, vi ser i ansiktet egentligen när 

han har ont innan han säger det...innan, ja jag ser det innan han säger det..” (Familj 2) 

Patient: ”..tror att det är i magen...mm...det är inte mycket..” 

 Familjemedlem: ”..när jag tänker på smärta så tänker jag ju på någonting som gör väldigt 

ont alltså, inte bara ont utan att det...så upplever jag smärta, och då tycker inte jag att hon har 

alltså...någon smärta...men däremot har hon ju ont i magen, och det kör mycket i magen då och 

hon får springa på toaletten..”  

Personal: ”..hon har inte behövt ta värktabletter så mycket...hon har använt sig av Panodil i 

stor utsträckning och tycker hon klarar sig bra på det...men jag upplever nog att hon har lite 

mer ont än vad hon säger...hon har väldigt svårt att sätta uttryck på smärta...hon kan säga att 

hon har ont vid lungspetsarna så här och ibland kör det i magen med mera, men hon kan inte 

precisera sin smärta på ett vettigt sätt tycker jag...hon har nog en smärttröskel som är rätt så 
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hög upplever jag, så att hon, hon har nog lite mer ont än vad hon, än vad jag upplever..”  

(familj 4) 

Vid nästkommande intervju med samma familj berättar både patienten och 

familjemedlemmen om att det inte förekommer någon smärta förutom lite 

magknip ibland. Detta har nu även samma personal kommit fram till och 

beskriver det enligt följande:  

”..smärta tycker hon ju inte att hon har, hon upplever ju inte det så det på något sätt har jag 

trott att hon har haft mer smärta, men det har jag väl fått inse själv att det hon säger är som 

det är, och hon har nog inte så mycket smärta.” (personal, familj 4) 

 

Trötthet/dåsighet och orkeslöshet 

Vid skattning av trötthet/dåsighet och orkeslöshet ses en högre samstämmighet 

och signifikanta korrelationer råder mellan samtliga deltagare. Denna överrens-

stämmelse kan också ses i intervjuerna: 

Patient: ”..ja om jag inte vore så trött... ja jag mår väl inte särskilt illa det gör jag inte det är 

bara det att jag är så trött...att man kan bli så kraftlös...jag är bara trött...jag är så trött...jag 

vill helst bara sova...ja, ja...ja.…jag orkar ingenting..” 

Familjemedlem: ”..orkeslös ja... ja mycket, mycket trött...ja...han vilar, han vilar...’jag 

orkar inte så länge till’ sa han idag...och det... jag upplever så att han inte gör det...det gör vi 

båda två både han och jag...tiden är ju...så..” 

Personal: ”..trött... ja, det är väl det största symtomet...ja trötthet...den är ju enorm…ja det 

är den värsta tänkbara, ja jag tycker att det är inte mycket han orkar..” (familj 5) 
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Aptit och illamående 

Det råder även en god samstämmighet om upplevelsen av aptit och illamående, 

även om skattningarna mellan personal och patienter är något lägre korrelerade.  

Överrensstämmelsen är ganska god även i intervjuerna: 

Patient: ”..ja det är ju, ja nu mår jag illa men nu får jag tabletter för det... ja, nä det går 

bra...nä inte nu, jag har fått tabletter idag...nä man äter för mycket och dricker...det går 

inte...nä men, det är för mycket mat...men jag äter inte upp portionerna...det är för mycket... 

jag äter aldrig så mycket...och sen att man dricker för mycket...för man behöver dricka så 

mycket till medicinerna..” 

Familjemedlem: ”..aptit ja...den är, nu är den inget vidare, det är den inte...i princip så har 

hon ingen aptit, det har hon inte... ja nä, den är dålig...och sen, hon äter ju inte så mycket 

längre, det gör hon inte..” (illamående?) ”..ja, det har hon lite ser du, för att det är inte så 

mycket, men hon har det för att, hon får en tablett för det nu också..” 

Personal: ”..har nog inget illamående alls när jag har frågat henne...däremot har hon ju ingen 

aptit...hon har ingen matlust...hon försöker ju liksom, även fast hon inte har någon matlust 

eller hon mår illa så äter hon ju ändå, hon försöker verkligen..” (Familj 3)  

Patient: (illamående?) ”..det...har jag inte...det har det inte vart nej..” (aptiten?) ”..ja den 

har jag ju fått tillbaka, den hade jag ju inte ett slag...så då kunde jag sitta med en smörgåsbit 

en halvtimme, timme, på morron så att...den har blitt bra som väl är..”  

Familjemedlem: ”..ja, illamående har jag inte märkt...ja han äter bra nu, det gör han, ett 

som gör en glad (skrattar)...då ett tag kunde han inte äta, det blev honom emot så, jag vet inte 

vad det beror på..”  

Personal: ”..aptit har han väl inte...men han smällde i sig våfflorna här med grädde och 

sylt..” (familj 6) 
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Andfåddhet 

Andfåddhet är det symtom med lägst samstämmighet mellan deltagarna. 

Familjemedlemmars och personals skattningar korrelerar mycket lågt med 

patienters skattningar. Däremot föreligger en signifikant korrelerad 

samstämmighet mellan familjemedlemmar och personal. Trots att det skiljer i 

skalans skattningar så tycks det råda bättre samstämmighet utifrån intervjuerna:  

Patient: ”..idag mår jag lite, ja nu in på må morronen och tröttheten så...och då blir det man, 

det känns tyngre...ja trött i bröstet och svårt att få fram…ja andfådd det är jag ju...det är det 

som är problemet...ja jag andas så där kort..” 

Familjemedlem: ”..ja, hon har väl haft en period här emellan nu som har varit ganska 

jobbig...det är just med andningen då, att hon har haft svårt för att andas...men hon sa att hon 

hade blivit bättre igår, men idag hade hon sämre för att andas igen..” 

Personal: ”..andfåddheten var lite andfåddheten var lite sämre idag upplevde hon..”(familj 4) 

Patient: (andfåddhet?) ”..ja det har jag ju lite ont av ja...det var det jag höll på att märka 

det mest med ja...så att det blir väl att det blir, det är ju inte så där svårt, men det jag kan ju 

gå nån kilometer och så där så att...ja och så är det ju inte så svårt men att det finns..” 

Familjemedlem: ”..andfåddhet är inte så mycket som det var till att börja med (skrattar 

till) men ibland när han pratar får han sån darr på rösten liksom...vad det är för någonting 

det vet jag inte..”  

Personal: ”..klart han är andfådd, han har ju dåligt blodvärde..” (familj 6) 

Patient: ”..andfåddhet, det har jag ju lite om jag inte har syrgas förståss, men när jag har den 

här på mig är jag ju inte andfådd alls..” 

Familjemedlem: ”..idag har hon, idag har hon ju inga andra symptom än att hon är 

andfådd så att säga och behöver syrgas i viss utsträckning i alla fall..” 

Personal: ”..hon har ju sin syrgas och hon tycker att hon är hjälpt av den och så ibland tar 

hon av sig sin, sin grimma som när hon går på toaletten och så hon är ju utan den korta 

stunder också och så..”, ”..ja den fluktuerar ju också hennes andfåddhet det beror ju på om det 
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är i vila eller om det är...det är ju klart att hon blir ju andfådd om hon har klätt sig eller varit 

och tvättat sig och gjort sin morgontoalett..” (Familj 1) 

 

Skattning inom den psykiska, existentiella 
domänen 
Inom den psykiska, existentiella domänen är samstämmigheten i skattningar 

betydligt lägre än inom den fysiska domänen. Det är endast skattningen av 

patientens nedstämdhet som påvisar signifikanta korrelationer inom hela triaden. 

Det finns även en signifikant samstämmighet mellan patient och familjemedlem 

samt mellan patient och personal gällande patientens livskvalitet, och en 

signifikant men lågt korrelerad samstämmighet av patientens välbefinnande 

mellan patient och personal. I övrigt påvisas inga signifikanta korrelationer 

mellan de olika deltagarna och skattningarna är lågt korrelerade med varandra 

(Tabell 5).  

 

Tabell 5. Korrelationer på skattningarna av den psykiska, existentiella    
              domänen utifrån ESAS-skalan. 

 Patient-
Familjemedlem

Patient- 
Personal

Familjemedlem- 
Personal 

nedstämdhet   0.828**   0.662**   0.673** 
oro och ångest 0.395 0.294 0.095 
välbefinnande 0.301  0.462* 0.359 
livskvalitet   0.620**   0.514** 0.391 

*  Korrelationen är signifikant på nivån 0.05
** Korrelationen är signifikant på nivån 0.01                                                       
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Överlag anser deltagarna att patienterna inte besväras av nedstämdhet och 

oro/ångest i så stor omfattning. Välbefinnandet och livskvaliteten skattas 

däremot som något sämre och familjemedlemmarna graderar patientens 

livskvalitet sämre än övriga deltagare (Tabell 6). 

 

Tabell 6. Skattat medelvärde inom den psykiska, existentiella 
              domänen utifrån ESAS-skalan 

 Patient Familjemedlem Personal 

nedstämdhet 15 21 24 
oro/ångest 17 20 19 
välbefinnande 31 36 36 
livskvalitet 29 41 29 

0=inget besvär, 100=värsta tänkbara besvär
 

 

Nedstämdhet 

Den samstämmighet som framkom i skattningarna av nedstämdhet kan även ses 

i intervjuerna.  

Patient:”.. ja...det säger ju frugan, hon känner inte igen mig för att jag är varken glad eller 

ledsen (skrattar till)...men jag får ju den där tabletten...så att den här sätter väl ner lite 

kanske...en blir lite mer deppad, eller slö kanske, jag vet inte vad det kan vara för men det är 

väl nått lugnande...nja...jag är rätt så insnärjd, jag tycker jag är slö så att säga, tänker inte så 

mycket...det är klart en tänker ibland på det...det är ju mest för frugan i så fall va...ja, en får 

väl ha lite grann...jag tycker inte själv att jag är något vidare nedstämd, det är jag inte..” 

Familjemedlem: ”..det har jag inte märkt nu, det var mer till att börja med då...det är han 

nog lite grann...han är liksom lite likgiltig eller vad jag ska säga...ja lite grann är det nog, det 

tror jag...nä, men det tror jag är tabletterna som gör det...dämpat honom liksom, så är han 
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varken glad eller ledsen (skrattar till)..”  

Personal: ”..han är nog lite dämpad, det tror jag...jag har svårt att jämföra hur han var 

innan, men han är lite fundersam och så det tycker jag han är...ja, jag känner ju inte...jag 

träffade honom nu första gången nu i lördags, så jag har ju inget att jämföra med, men han, 

kanske han grunnar lite och funderar lite på hur det ska bli och så..” (familj 6) 

Men det finns också skillnader och då är det främst personalens funderingar över 

hur patienten egentligen upplever sin nedstämdhet.  

Patient: ”..nedstämdhet?...och det måste jag säga att det är jag aldrig...så det tänker jag aldrig 

på se..”  

Familjemedlem: ”..ja han är ju väldigt lugn i humöret, det tycker jag, det måste jag säga att 

han...men är man orolig så är man nedstämd och är man nedstämd så är man orolig det 

hänger ju ihop, men han visar inte och jag är förvånad att han är så lugn och håller humöret så 

lugnt som han gör ja det måste jag säga, glad och tacksam...nä, nä och i och med att vi har 

pratat så mycket, eftersom vi kan prata så mycket med varandra...det ger ett lugn även för oss 

båda två..” 

Personal: ”..han är ju så gullig den lilla farbrorn, han döljer ju...det han vill ju inte oroa mig 

hellre...eh...det är klart att han är nedstämd det kan jag inte tänka mig annat...om han är 

ärlig mot dig med...det är likadant med ångest och oro...det är klart han måste ju va det, jag 

kan inte tänka mig annat...men jag upplever inte honom sån det gör jag inte..” (familj 5) 

 

Oro och ångest 

Det råder lägst samstämmighet i skattningarna inom triaderna av patienternas 

oro och ångest, men det finns ingen större skillnad i skattningarnas medelvärde. I 

intervjuerna är samstämmigheten överlag ganska så god, även om det finns 

funderingar hos personalen om att patienten inte alltid ger uttryck för sin oro 

och ångest inför dem. 
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Patient: (svar på frågan om förekomst av ångest) ”..nää..”  

Familjemedlem: ”..ja, jag skulle tro det ser du, att hon inte visar det på...visar liksom 

ingenting sånt där ser du, när man pratar med henne, det gör hon inte..”  

Personal: ”..nä...det enda hon visar, det är ju så svårt för hon säger ju inte riktigt något, man 

får ju dra det ur henne, men nä...nä alltså orolig, jag upplever inte henne som orolig...men 

kanske har hon en oro inombords som hon inte..” (familj 3) 

Patient: ”..det har jag sluppit ifrån...jag tycker inte det...en har ju haft ett lyckligt liv och så 

vidare så...det har inte tagit mig ännu, men det kommer kanske...jag är inte så stor 

grubblare...en tar dan som den kommer..”  

Familjemedlem: ”..det har jag inte märkt, men jag skyller på tabletterna..” 

Personal: ”..oro och ångest, det kanske inte är rätt ord, men fundersam..” (familj 6) 

 

Välbefinnande 

Samstämmigheten för välbefinnande varierar från upplevelser som skiljer sig åt 

en hel del mellan deltagarna i de olika intervjuerna, till att de överrensstämmer 

helt. Ibland tycker familjemedlem och personal lika, vilket inte alltid 

överrensstämmer med patienten. Trots sin svåra sjukdom så upplever vissa 

patienter ett gott välbefinnande. 

Patient: ”..ja, jag känner mig pigg det är det som är så konstigt, jag har ju en svår sjukdom 

och jag känner ingenting utav den...ja, jo då, nej jag lever som vanligt...och vi umgås ju med 

våra vänner..”  

Familjemedlem: ”..ja, visst han säger ’jag känner mig som vanligt’ säger han...ja, han mår 

som han alltid har gjort tycker jag..” 

Personal: ”..det är otroligt att han kan va så pigg som han är...det måste man säga ändå jag 

menar åldern och hela allt det...det är så där det liksom lyser om honom på nåt vis...och frun 

med alltså...han skulle inte säga att han inte mådde bra om han inte gjorde det utan han 

utstrålar det i ansiktet att han mår bra..” (familj 7) 
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Patient:  ”..nä...det är väl det bästa där..” 

Familjemedlem: ”..hon trivs ju med personalen och det vet du, där är inga problem alls, de 

tycker hon om, de sköter om henne, det är bra, så att på det viset så är det ju bra...sen vad hon 

tycker om...det hjälper ju inte ändå hur bra man än kan ha på ett ställe om man vill till ett 

annat...nä jag tror inte att det är, skulle tro att det är ungefär på mitten där nu..”  

Personal: ”..jag tror inte att hon känner att hon är, hon känner nog inte att hon är 

besvärad...hon är lite så hon vill gärna inte be om hjälp...hon känner, lite välbefinnande tror 

jag att hon känner...jag får nog sätta det i mitten där.. ”  (familj 3) 

Patient: ”..det är svårt att tänka på hur välbefinnandet är när man nästan dåsar hela 

tiden...det känns...ibland har jag inga besvär alls så då är det bra...men utifrån där jag 

befinner mig...så är den väl...för stunden...rätt så bra...ja de är det...underbart..” 

Familjemedlem: ”..bästa möjliga välbefinnande, sämsta, ja det är varken det bästa eller det 

sämsta...trots allt det här ja...efter omständigheterna så mår hon ju ganska bra om man säger 

så men...det är svårt att...man kan ju inte må så väldigt bra när man är så väldigt trött 

heller..”  

Personal: ”..ja jag tycker inte hon mår bra, jag tycker hon är i slutet av sin sjukdom..” 

(familj 4) 

 

Livskvalitet 

Vid skattning av livskvaliteten råder högre samstämmighet än vid skattningar av 

välbefinnande. Medelvärdena av skattningarna är mycket jämna mellan patienter 

och personal, vilket även ses genom signifikanta korrelationer. Gruppen med 

familjemedlemmar skattade högre i medelvärde än övriga. Det finns signifikanta 

korrelationer mellan patienter och personal, samt mellan patienterna och 

familjemedlemmarna. Även i intervjuerna framkommer såväl samstämmighet 

som icke samstämmiga upplevelser. 
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Patient: ”..jag känner mig bra..”  

Familjemedlem: ”..men jag vet inte hur hon upplever det där, hon säger aldrig någonting... 

jag frågar henne ibland och hon säger bara det är så där, det är som vanligt säger hon...som jag 

uppskattar det nu...så är det nästan sämsta tänkbara...det är det faktiskt...ja jag, troligtvis 

inte att det är det sämsta, men det är inte så långt därifrån..”  

Personal: ”..jag tror nog hon har rätt så bra ändå, även fast hon, att hon är sjuk...eller 

förhållandevis..” (familj 3) 

Patient: ”..livskvalitet...ja...ja det får väl bli nåntingen här i mitten...utan det är ju det att 

man är begränsad, det är det som gör det..”  

Familjemedlem: (livskvalitet?) ”..ja det är mycket begränsat...men jag menar han lever ju 

inte ett normalt liv kan jag ju inte säga...så lever han ju ganska tryggt hemma och jag såg ju 

igår, det kom ju människor till oss och de...de kommer ju med julblommor nu och det är ju så 

roligt, men de ja han var med en stund och satt vid bordet, men, men ’nä nu går jag och lägger 

mig’ sa han...men då var han med och han gläds och jag menar det är ju livskvalitet att kunna 

glädjas...tycker jag..”  

Personal: ”..livskvalitet...ja eftersom det är som det är så tror jag att han ligger nog...jag tror 

inte att han tycker att han mår dåligt...men det är förståss inte det bästa...ja sjuttifem 

procent..” (familj 5) 

 

Hantering av sin situation (symtom och sjukdom) 
När deltagarna ombads beskriva hur den sjuke hanterar sina symtom så berättade 

de mest om hantering av hela situationen och inte så mycket om specifika 

symtom. Det som ändå kom upp om specifika symtom var till exempelvis att 

den sjuke vilade sig vid trötthet/orkeslöshet och tog en värktablett vid smärta. I 

triaderna uttrycktes det att patienterna klarade av sin situation mycket utifrån att 

flertalet var starka och trygga som personer. Familjemedlemmar var det stora 

stödet, flera fann stöd i vårdpersonal, men några fann också stöd i sin gudstro. 
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Inom denna kategori har inga jämförelser gjorts och det är endast patienters och 

familjemedlemmars enskilda citat som beskrivs. 

 

Att vara stark, trygg och lugn och att ha en positiv livssyn 

Flera ger uttryck för betydelsen av att patienterna är starka, trygga och lugna som 

personer och att de har en positiv livssyn trots sin sjukdom och vetskap om att 

livet snart är slut. 

Familjemedlem: ”..hon är väl rätt så, så att säga tålig på det sättet...hon är en stark person, 

absolut… men sen så har hon väl, jag menar hon har väl alltid varit..”, ”..nä, men hon är 

ju...en klok äldre kvinna så...så att hon...har alltid varit trygg i sig..” (familj 1) 

Patient: ”..ja det är mitt gamla humör (småskrattar) ja, jag tror det...det går ju inte bort, se 

det är ju så många andra saker jag har att va glad för, så att...som sagt var det är 

envisheten...jag hade som sagt var både ledning och sjukhus och mina underbara barn...så, att 

det...jag har alltid sagt det att jag är riktigt privilegierad...man vill i alla fall se det ljusa, och 

det lätta..” (familj 4) 

 

Familjemedlem: ”..han har alltid vart en lugn människa och tänkt innan han har handlat, 

jag tror att det gör mycket..” (familj 5)  

Patient: (Du har nära till skratt?) ”..ja, det är inte en börda att bära den med sig, inte 

bekymrena heller så...utan man får väl ta dagen som den kommer..”(familj 6) 

 

Att ha stöd från familj och vårdpersonal 

Patienterna och familjemedlemmarna upplevde att familj och vårdpersonal gav 

stort stöd för att kunna hantera situationen. De fann en styrka i att trivas ihop 
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med barn, barnbarn och barnbarns barn, de uppgav att de hade många omkring 

sig, ett stort socialt nät av nära och kära som bryr sig om dem. Det fanns också 

en tacksamhet över att ha levt ett långt och lyckligt liv. 

Patient: ”..ja, vi har ju det bra tillsammans...det är väl det som gör det mesta att vi trivs bra 

ihop och så...ja sen har vi våra söner inom räckhåll också...” 

Familjemedlem: ”..så vi har dom ju nära (sönerna) och mycket är dom ju hemma...och 

barnbarnen...ja och barnbarns barn...är hemma rätt mycket och hälsar på och det piggar ju 

upp oss båda två...ja att man är med i livet och jag tror att det är det som gör att han är så 

lugn som han är för han brukar säga att ja jag har ju gjort mitt ja och brukar jag säga att det 

har ju jag med och då ska vi bara försöka ha det så bra som vi kan...vi har ju liksom vi har 

tänkt att vi är så pass gamla och vi har fått vara med om så mycket i vårt liv..” (familj 5) 

 

Patient: ”..jag har ju bara en sambo va...men hon pratar ju och jag säger det jag svarar inte 

säger jag men gå du och prata det är ju bra då sitter jag och lyssnar på det och halvsover och det 

är jäkla skönt det faktiskt..” (familj 2) 

Familjemedlem: ”..de brukar alltid ringa då från vården varje dag, kolla upp om de behöver 

komma eller inte, och är det inget annat än tömningen så klarar hon det själv...ja, mm...och 

det är ju distriktssköterskan som är hennes, vad kallade hon honom en gång, för i början då 

så hon att han är försvarsadvokat (skrattar) han liksom höll kontakten då med...så hon har 

ju upplevt honom väldigt positiv...så det, han har ju fått högsta betyg..” (familj 4) 

Familjemedlem: ”..han är hemma här (avser avdelningen)...ja det är en sån hemkänsla 

här så det är nått otroligt..” (familj 5) 

 

Att vara troende 

Några patienter fann en trygghet i sin tro och det var allt ifrån att be aftonbön 

och gå i kyrkan ibland till att vara med och känna gemenskapen i en församling. 



34  

Det gav en styrka i att ta en dag i sänder och när slutet närmade sig var det tryggt 

att lämna över allt i Guds händer. 

Patient: ”..ja det är lite svårt, en är ju lite svävande...och funderar lite grann men jag har 

aldrig engagerat mig så mycket...men det är klart en går ju i kyrkan och...till och med ber 

aftonbön ibland.. (skrattar) ..inte så stark, men den finns ju där i alla fall..” (familj 6) 

Familjemedlem: ”..hon upplever ingen ångest, ingen vånda inför döden...så då i tisdags kväll 

då så sa hon att jag vill hem sa hon...hem till himlen sa hon...men hon liksom har, då sa hon 

att jag har överlämnat mina barn och barnbarn, allihop i Guds händer, allt sa hon, så att hon 

kände sig trygg då...ja, hon är ju stark på många sätt...hon har ju en stark personlighet, så har 

hon en trygghet i tron och de alltid är tillsammans har det ju hjälpt..” (familj 4) 

 

Att sätta upp mål i sin situation 

Betydelsen av att sätta upp mål att sträva efter och att ha en positiv inställning till 

livet upplevs som mycket viktigt för att klara av sjukdomen.    

Patient: ”..ja, man får tänka, jag tror jag ska få en bra sommar, hoppas det..” (familj 7) 

Familjemedlem: ”..det har gått bättre sen sjukdomen kom, och hon sätter sånt värde på att 

hon får va hemma, och sätter värde på alltså dagen, ja naturen hon har kring sig och att hon 

får va hemma i sitt hem...och att hon tar liksom mer dagen som en gåva...hon har haft mål att 

sätta upp i sin sjukdom va...just den viljan, att inte ge upp va, för det har hon inte gjort..” 

(familj 4) 

 

Att ha tankar om framtiden 

Det finns mestadels en acceptans hos deltagarna om att livet snart kommer att ta 

slut. En del uttrycker att de fortfarande sätter upp mål och ser tiden an även om 
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livet snart tar slut. De kan beskriva det som att ”vara på väg”, ”beredd att möta 

döden”, ”skönt att få det gjort”, ”kan inte påverka situationen det får bli som det blir” och 

att de har en ”tro på ett liv efter döden”. 

Patient: ”..ja hur jag tänker mig, alltså ja, jag önskar ju att det inte ska bli för långvarit, jag 

vill inte dö, men det får man ju inte bestämma, det tycker jag inte, det är hemskt tråkigt men 

ja det har gått så långt att man tycker det skulle va skönt att få gjort det...det är faktiskt så 

jag tänker.  

Familjemedlem: ”..nja, vi har ju pratat om det delvis och då, ja hon har uttryckt som så att 

det...att hon inte är rädd för att dö, att hon..”, ”..på ett plan har hon förlikat sig med det, det 

uppfattar jag...sen vet jag inte om hon har gjort det..” (familj 1) 

Patient: ”..ja, jag har accepterat det...min önskan är ju att få sluta mina dagar här...ja, jag 

tänker...bli lite piggare så jag kan va uppe lite mer...och så där...men jag tror inte att jag kan 

göra några stora saker...jag tycker att...jag känner det som om det har redan börjat lossna 

liksom lite, att jag har inte dem, jag oroar mig inte för någonting mer sådär...jag har lämnat 

den bekymran, både vad det gäller huset och barnen, vad de ska råka ut för och så här 

(skrattar)...men, så det tror jag är, jag är på väg i alla fall...och sen vet man ju inte, om det 

kan bli plötsligt eller vad..” 

Familjemedlem: ”..och vi talar ju också om då att...på andra sidan så är det inga sjuk-

domar mer, utan vi ser fram emot hoppet att mötas...så det är ingen ångest, ingen oro, men så 

kommer ju detta med alla mina kära, jag vill ju, hon vill ju liksom vänta på att vi också är 

färdiga (skrattar)..” (familj 4 intervju 1) 

Familjemedlem: ”..ja, vi lever ju på hoppet, det är det sista som överger en va så att, man får 

ta en dag i taget och göra så gott vi kan...ja, ibland ser man ju bara botten va men jag...det ser 

mörkt ut det gör det, bara han inte mår dåligt det är det viktigaste för mig, att han inte har 

ont och mår dåligt...ja du, han pratar inte mycket om det och jag har försökt att ta upp det och 

om allt runt omkring om det skulle hända nånting...men han vill inte prata om det..” 

(familj 2) 
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DISKUSSION 
För att kunna hjälpa patienter med avancerad cancer att lindra deras symtom är 

det viktigt att det finns en överrensstämmelse mellan hur patienten skattar sina 

symtom och hur vårdpersonal skattar patientens symtom. Ännu mer 

betydelsefullt blir det när patienten inte själv kan eller orkar förmedla hur de mår 

utan familjemedlemmar och vårdpersonal måste agera som patientens 

ställföreträdare (proxy). Familjemedlemmars förmåga att skatta så korrekt som 

möjligt kan bero på flera faktorer. Lobchuk med flera (1997) fann till exempel att 

familjemedlemmars möjlighet att korrekt skatta patientens symtom var 

korrelerad till familjemedlemmens egen stressnivå. Det fanns även ett visst 

samband mellan hur lång tid som förflutit sedan patienten fick sin diagnos och 

hur väl skattningarna överensstämde, dvs. ju längre tid som gått sedan patienten 

fått sin diagnos, ju större var skillnaden mellan patientens och 

familjemedlemmens skattning (Lobchuk med flera, 1997). En ytterligare faktor 

som visat sig betydelsefull för familjemedlemmars skattningar är om familjens 

inkomst uppfattas som otillräcklig. Dessa hade en högre symtompoäng och en 

sämre överensstämmelse mellan sina egna och patientens skattningar än de med 

tillräcklig inkomst (Kristjanson med flera, 1998). Wennman-Larsen (2007) menar 

att närheten till varandra i familjen kan vara det som ligger till grund för 

familjemedlemmarnas förmåga att kunna identifiera, värdera och urskilja 

problem i den sjukes situation. Horton (2002) ger ytterligare en aspekt på 

familjemedlemmars svårigheter att skatta så korrekt som möjligt, nämligen att 

patienter ibland kan underrapportera sina symtom för att skydda sina 

familjemedlemmar.  

Hur dessa förutsättningar i detalj ser ut i vårt urval av deltagare är inte känt. 

Däremot vet vi att de flesta av de deltagande paren hade levt tillsammans under 

en lång tid och träffat varandra dagligen, vilket borgar för en närhet till varandra. 
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Detta har i andra studier visat sig ge en bra överensstämmelser i skattning av 

livskvalitet (Larsson med flera, 2004). Det är dock viktigt att komma ihåg att 

vårdarrollen, oavsett om den är formell eller informell medför en emotionell 

stress, som självklart är en faktor att räkna med när det gäller familjemedlemmars 

skattningar av den sjukes symtom. Vad gäller personalens förmåga att skatta så 

samstämmigt som möjligt med patienterna bör även det vara beroende av hur väl 

man känner patienten, dvs. den tidslängd man vårdat denne, men studier har 

visat att det inte är en självklar koppling mellan dessa variabler (Nekolaichuk 

med flera, 1999b).  

Resultatet visar en ganska god överrensstämmelse av skattningar av flertalet 

symtom inom den fysiska domänen. Mellan patienterna och familje-

medlemmarna är det endast för andfåddhet som skattningarna skiljer sig åt, och 

mellan patienterna och personalen skiljer sig skattningarna för smärta och 

andfåddhet. Ofta är det otillräcklig kommunikation som påverkar tolkningen av 

patientens symtom (Rhodes med flera, 1998) och att även objektiva symtom som 

andnöd förblir ofta onoterade av vårdpersonal medan patienter uttryckt att 

subjektiva symtom som besvären av andnöden inte uppfattades av vårdpersonal. 

Det kan tyckas att det är märkligt att vårdpersonal underskattar eller i viss mån 

inte uppmärksammar andnöd som är ett så synligt symtom (Roberts, 1993).  

Familjemedlemmarna skattade däremot den sjukes upplevelse av andfåddhet 

som mer besvärande än vad patienten själv gjorde, vilket även ses i tidigare 

studier (McMillian & Moody, 2003; Broberger med flera, 2005). Medelvärdena 

visar på en låg förekomst av smärta hos patienterna i denna studie, men 

personalen skattade i alla fall detta symtom högre än vad patienterna gjorde. Det 

råder olika meningar om överensstämmelsen av skattningar av smärta i tidigare 

forskning. Hovi och Lauri (1999) samt Nekolaichuk med flera (1999b) fann att 

vårdpersonal underskattade patienters smärta och Grossman med flera (1991) 

fann att samstämmigheten gällande smärtans intensitet blev sämre ju högre 
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smärta patienter upplevde. Andra studier (Horton, 2002; Strömgren med flera, 

2001b) visar istället att det råder en god överensstämmelse gällande skattning av 

smärta. Andningsbesvär, som ofta inte uppmärksammas av vårdpersonal lika 

frekvent som till exempel smärta (Roberts med flera, 1993), underskattades av 

personalen jämfört med patienternas skattningar.  

Vidare var samstämmigheten i skattningarna inom den fysiska domänen högre än 

inom den psykiskt existentiella domänen, vilket går i linje med flera tidigare 

studier (Brunelli med flera, 1998; Horton, 2002; Kristjansson med flera, 1998; 

Lobchuk & Degner, 2002; Tang, 2006). Flera studier visar dessutom att 

familjemedlemmar har svårare att skatta patienternas psykiska symtom jämfört 

med andra symtom (Broberger med flera, 2006; Carlson med flera, 2001; 

Higginsson & McCarthy, 1993; Kristjansson med flera, 1998; McMillian & 

Moody, 2003; Tang, 2006; Wennman-Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 

2007; Zloklikovits med flera, 2005).  

Vårt resultat visar att det råder en generellt lägre samstämmighet i skattningar 

inom den psykisk existentiella domänen och att familjemedlemmarna skattar 

symtomen högre än patienterna i samtliga subkategorier. Andra studier visar på 

likvärdigt resultat både vad det gäller den psykiska delen generellt (Zloklikovits 

med flera, 2005) och för specifika symtom, som till exempel ångest (Higginsson 

& McCartyh, 1993). Även personalen i vår studie visade sig överskatta alla 

subkategorier med undantag av skattningarna av livskvalitet, där patienternas och 

personalens skattade medelvärden låg på samma nivå. Andra studier har visat en 

tendens att personal underskattar de icke-fysiska symtomen (Horton, 2002) och 

även att familjemedlemmar underskattar den sjukes livskvalitet (Wennman-

Larsen, 2007; Wennman-Larsen med flera, 2007).  

Resultatet visade att både patienter och familjemedlemmar gav uttryck för att 

patienterna var starka, trygga och lugna med en positiv livssyn, vilken stärkte 

deras möjlighet att hantera sina symtom och sin livssituation. Detta kan förstås i 
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skenet av Eriksons (1985) psykosociala utvecklingsteori. Patienternas medelålder 

var 83 år, vilket med Erikssons termer skulle medföra att patienterna befinner sig 

i ålderdomen där visdom är frukten av ålderdomens samlade kunskap. Visdom 

kan beskrivas som ett aktivt intresse av livet ända fram till döden. Förutom 

visdom kan patienternas trygghet och styrka relateras till begreppet inre styrka 

(eng. Resilience), vilket har beskrivits i forskning om äldre personers livssituation 

(Nygren 2006). Inre styrka kan ses som förmåga att hantera stressfulla situationer 

i livet. En person med inre styrka kan beskrivas som robust, tolerant, 

målmedveten, problemlösare och att besitta ett gott självförtroende. Vidare 

karakteriseras inre styrka av att ha ett balanserat sätt att se på sin tillvaro i 

kombination med att ha förmåga att kontinuerligt omvärdera sitt liv (Wagnhild, 

& Young, 1990). Dessa karakteristika passar väl in på beskrivningen av 

patienterna i denna studie.  

För att patienterna skulle kunna hantera situationen var familjemedlemmarna det 

största stödet, men även vårdpersonal. Att leva med avancerad cancer påverkar 

inte enbart den egna situationen utan hela familjen på ett eller annat sätt. Det är 

ett välkänt fenomen att familjemedlemmar är de som ger ett nära känslomässigt 

stöd och har stor betydelse för den sjukes välbefinnande. Flera tidigare studier 

har visat att familjemedlemmar är de som är viktigast för ett lyckosamt 

hanterande av livssituationen. Till exempel så menar Carlson med flera (2001)  

att partnern oftast är den huvudsakliga supporten för patienterna. I deras studie 

gav 73-88 procent av patienterna högst skattning (mycket tillfredsställda) för det 

stöd de fick från sina partners, vilket var något högre än vad partnerna själva 

trodde att patienterna upplevde det. Därför är det av största vikt att 

familjemedlemmar får det stöd som de efterfrågar, så att de orkar vara till stöd 

för patienten. I annat fall är det stor risk att familjemedlemmar utvecklar kronisk 

trötthet och utbrändhet (Proot med flera, 2003) eller till och med dör före den 

sjuke familjemedlemmen (Benzein & Saveman 2004). Personalen är också en 

viktig del i den sjukes liv och symboliserar medicinsk och omvårdnadsmässig 
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trygghet både för patienten och för familjemedlemmarna. Även om 

sjuksköterskans roll i den palliativa vården inte är speciellt mycket beforskad kan 

framhållas att ett professionellt förhållningssätt kan stödja upplevelsen av en god 

palliativ vård. Bergdahl med flera (2007) menar att sjuksköterskan behöver tre 

kompetenser för att kunna ge god vård; öppenhet, kunskap och en vilja att göra 

gott. Patienter har beskrivit att de uppskattar sjuksköterskans råd om praktiska 

saker och symtomlindring, information om deras sjukdom och hjälp med 

kommunikation (Chapple med flera, 2006). 

Resultatet visade även att en tro på Gud kunde utgöra ett stöd i sjukdoms-

situationen. Tron utgör en trygg förvissning om att kunna lägga sitt liv i Guds 

händer. Stöd kunde även hämtas i bön och i den egna församlingen, där man 

kunde känna gemenskap och bekräftelse. Dessa strategier för att hämta stöd 

ligger i linje med hur svenska medlemmar i pingstkyrkan beskriver upplevelser av 

hopp (Benzein med flera, 1998). Flera studier inom palliativ vård har visat att den 

andliga dimensionen spelar en stor roll för individens välbefinnande och även 

som en buffert mot fruktan (McClain med flera, 2003). Patienter har i allmänhet 

ett behov av att få prata om andliga/existentiella frågor men studier visar att 

varken patienter eller deras närstående får möjlighet att prata med personal i den 

utsträckning de skulle vilja (Lundmark, 2006, Strang med flera, 2001). 

Trots att patienterna befann sig i livets slutskede beskrev de betydelsen av att 

sätta upp mål. Dessa mål var ett sätt att hantera framtiden. Att sätta upp mål kan 

ses som en synlig och riktad del i patienternas upplevelse av hopp. Detta hopp är 

viktigt att behålla trots den livshotande situationen. Om målen uppnås kan det 

generera välbefinnande och mod att sätta upp nya mål (Benzein med flera, 2001). 

Flera av patienterna och familjemedlemmarna beskrev också att de har accepterat 

att livet är slut och att döden närmar sig. Denna förlikning eller försoning med 

tanken att livet ska övergå i döende och död har beskrivits till exempel av den 

franske filosofen Gabriel Marcel (1948) med det engelska begreppet 
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’recollection’, vilket inte är helt enkelt att översätta till svenska. Begreppet 

innefattar ett ’återsamlande’ eller ’hopsamlande’ av det levda livet, en återblick 

och ett försonande med livet, som i sin tur även inbegriper ett försonande med 

döden. Detta återsamlande föder en känsla av harmoni och vila och för vissa 

personer även ett välbefinnande. Benzein med flera (2001) kallar denna 

försoning att ’leva i hopp’, som också speglar även det paradoxa i livssituationen 

i livets slutskede; att leva i två världar samtidigt, nämligen att leva i livet och i 

döden. 

 

Metodologiska överväganden 
Flera av patienterna var mycket svaga och påverkade av sin sjukdom under hela 

eller delar av datainsamlingen och familjemedlemmarna befann sig i en väldigt 

svår situation med att se hur sjukdomen påverkade den sjuke. Eftersom det är en 

mycket sårbar grupp att genomföra studier med är det mycket viktigt att gå 

varsamt fram (Vetenskapsrådet, 2003). Intervjuaren har vid upprepade tillfällen 

innan och under intervjuerna försäkrat sig om att deltagarna inte upplevde 

situationen som påfrestande och frågat om de önskat avbryta eller skjuta upp 

intervjun och/eller skattningen till ett senare tillfälle. Trots att en del patienter 

var mycket medtagna av sin sjukdom ville de fortsätta sitt deltagande. Vid 

enstaka tillfällen har datainsamling skjutits upp och i de flesta fall var det ett 

försämrat hälsotillstånd eller att patienten avled som avgjorde när 

datainsamlingen avslutades.  

För att kunna jämföra deltagarnas skattningar men även för att styrka deltagarnas 

berättelse samlades data in med både intervjuer och ESAS-skattningsskala. Det 

ökar resultatets trovärdighet att använda sig av metodtriangulering med både 

intervjuer och skattningsskalorna. Fördelen med att använda flera olika 

datainsamlingsmetoder är att det ger en möjlighet till att få med sammanhanget 
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och att det ger en mer hel bild av fenomenet. Metodtriangulering reducerar även 

risken för felaktigheter i datainsamlingen som kan uppstå när endast en 

datainsamlingsmetod används (Polit & Beck, 2004).  

VAS-skalan som ESAS består av är en väl beprövad skattningsskala som används 

mycket inom klinisk verksamhet såväl som inom forskning och som enligt Polit 

& Beck (2004) mäter den subjektiva upplevelsen av olika symtom. Den 

erfarenhet vi har fått är dock att den här typen av skala kan vara svår att använda 

för dem som befinner sig i livets slut.  

Personliga intervjuer är en av de bästa datainsamlingsmetoder på grund av den 

kvalitet på information som den medför (Polit & Beck, 2004). En 

sammanställning av flera intervjuer till en kärnberättelse är en analysmetod som 

används för att syntetisera data med syfte att lyfta fram teman och centrala delar 

från det totala intervjumaterialet (Polkinghorne, 1988).  

Personal och familjemedlemmar ombads skatta hur de trodde att patienten 

upplevde och skattade sina symtom, dvs. de skulle försöka inta patientens 

perspektiv. Enligt Lobchuk och Vorauer (2003) kan sådana instruktioner påverka 

resultatet i en positiv riktning. De menar att familjemedlemmars uppskattning av 

hur patientens upplever sina symtom överrensstämmer mer med patientens egen 

skattning om de försöker inta patientens perspektiv i jämförelse med 

överrensstämmelsen av att själv föreställa sig eller göra en egen skattning. 

Det är få deltagare i studien vilket måste tas hänsyn till innan några slutsatser 

dras. Det låga deltagarantalet kan också medföra att de skattade medelvärdena 

ger en något skev bild i förhållande till korrelationerna. Det är ett välkänt 

problem vid forskning inom palliativ vård att patienterna är svårt sjuka, vilket 

givetvis också påverkar deltagarantalet (Horton, 2002). Data har däremot samlats 

in vid upprepade tillfällen och analysen grundar sig på antalet mättillfällen istället 

för antalet deltagare.  



43  

Möjligheten att få tillträde till det kliniska fältet och att finna lämpliga deltagare 

till en studie är en välkänd utmaning (Lee, 2005; Mander, 1992). Trots att 

datainsamlingen höll på under nästan två år var det mycket svårt att få deltagare 

till studien. Avdelningarnas personal kontaktades vid upprepade tillfällen, men 

det fanns sällan patienter som uppfyllde urvalskriterierna. Fanns det presumtiva 

deltagare gavs oftast besked till oss forskare att patienterna inte orkade eller så 

ville de inte prata om sin situation. Det var dock väldigt få deltagare som tackade 

nej till att delta i studien när vi väl fått möjlighet att informera om studiens 

upplägg. Detta ger funderingar om hur personal ser på omvårdnadsforskning 

och dess betydelse för denna patientgrupp. Det är viktigt att skydda sårbara 

grupper men detta skydd kan bli för stort, när en del personal agerar som 

grindvakter (gatekeeper’s) och nekar tillträde. Denna personal tar då över och 

beslutar över huvudet på patienter som ändå måste anses tillräckligt kompetenta 

och autonoma att själva fatta beslut om att delta. Samtidigt finns det också 

personal som vill ge tillträde. Det kan kanske också vara så att de inte har tid att 

engagera sig, eller att det faktiskt finns en ovilja att delta i forskningsstudier? 

Mander (1992) menar att beslut om att ge tillträde till forskning beror på 

personalens personliga, yrkesmässiga och forskningsmässiga erfarenheter. Det är 

värt att komma ihåg att det inte bara är till besvär att delta i forskning, vilket vi 

erfor många gånger under studien och som andra forskare också erfarit (Lee, 

2005; Mander, 1992). För trots att deltagarna var så påverkade av sjukdomen 

fanns det generell en mycket positiv inställning, hos både patienter och 

familjemedlemmar, till att delta i studien så länge de orkade. Några uttryckte att 

de ville fortsätta eftersom de kände en betydelse av att just deras berättelse kunde 

vara till hjälp för andra som hamnade i samma situation. Samtidigt var mötet och 

samtalet en stund där tid och intresse fanns för att lyssna på deras berättelse, 

vilket gav dem möjlighet att få prata ut om den svåra situation de befann sig i. 

Det kan upplevas som helande och som en bearbetning av sin livssituation att få 

möjlighet att berätta om den (Scott, 2004). 
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Åldern på deltagarna var hög, majoriteten av paren hade levt ett långt och rikt liv 

tillsamman och kände varandra mycket väl. Sprangers och Aaronson (1992) samt 

Kristjanson med flera (1998) menar att familjemedlemmar som lever nära 

patienterna tenderar att skatta mer överrensstämmande med patientens egen 

skattningar även om deras funktion som vårdare kan ge felaktigheter och påverka 

deras skattningar. Faktorer som sociodemografisk data, patientens hälsostatus, 

personalens erfarenhet, relationen mellan patienten och den som skattar den 

sjukes symtom kan påverka graden av samstämmighet. 

 

Konklusion 
Kan någon annan tala om hur jag mår? Ja, svaret på den frågan är inte lätt att 

entydigt svara på utifrån resultatet av denna studie. Jämförs skattningar mellan 

patienter och familjemedlemmar och mellan patienter och personal, kan det 

konstateras att samstämmigheten trots allt var ganska god. Resultatet stämmer 

med tidigare studier, som visat att den fysiska dimensionen är lättare att skatta 

adekvat i jämförelse med den psykiska existentiella dimensionen. I enlighet med 

andra författare (Kane med flera, 2005) kan vi konstatera att det alltid kan ses 

som ett dilemma när den sjuke inte längre kan tala för sig själv och när 

familjemedlemmar ska uppskatta till exempel patientens livskvalitet. Vi håller 

emellertid med dem som konstaterar att familjemedlemmar i dessa fall kan vara 

ett gott alternativ för att företräda patienten, men kan också se att vårdpersonal 

kan agera som patientens proxy eftersom det övervägande är en ganska god 

överenskommelse. Detta förutsätter att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna på 

patienten och familjemedlemmen för att lära känna dem, skapa en god relation 

för att kunna företräda dem den dag det behövs.  
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                                                                    Bilaga 1 

 

 

 

Information till patient och familjemedlemmar angående forskningsstudien 
Upplevelse, skattning och hantering av sjukdomsrelaterade symtom vid cancer. 

Vid Högskolan i Kalmar pågår en forskningsstudie som handlar om upplevelser, 
skattning och hantering av sjukdomsrelaterade symtom vid cancer. 

Studien syftar till att beskriva vilken upplevelse den cancersjuke patienten har av de 
symtom som cancern medför, samt vilken samstämmighet som finns mellan patient, 
familjemedlem(ar) och vårdare angående patientens upplevelse av sin situation. 

Kort information om studien samt förfrågan om intresse att delta kommer att göras av 
medicinskt ansvarig läkare. Om Du och Din/a familjemedlem(ar) är intresserade 
kommer ytterligare muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
genomförande att ges av undertecknade. Deltagandet är helt frivilligt och kan 
avbrytas när som helst, utan att uppge skäl. 

Efter Ni anmält Ert intresse att delta kommer Ni att kontaktas för att bestämma tid för 
vårt första möte. Därefter planeras nästkommande möten tillsammans. 

Du, Dina/a familjemedlem(ar) och en sjuksköterska/läkare kommer var för sig att 
intervjuas angående upplevelse och hantering av symtom. Intervjuerna kommer att 
bandas och beräknas pågå 30-60 minuter. Ni kommer att intervjuas vid 1-3 tillfällen, 
1-2 gånger per vecka och samtidigt fylla i skalor på ett blad som mäter symtom.  

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet av intervjuerna 
och skattningsskalorna kommer att bearbetas så att Era svar inte kan identifieras. 

Studien kommer att redovisas i form av vetenskapliga artiklar. 
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Information till vårdpersonal angående forskningsstudie Upplevelse, skattning 
och hantering av sjukdomsrelaterade symtom vid cancer. 

Vid Högskolan i Kalmar pågår en forskningsstudie som syftar till att beskriva vilken upplevelse 
den cancersjuke patienten har av sjukdomsrelaterade symtom, samt vilken samstämmighet som 
finns mellan patient, familjemedlem(ar) och vårdare angående patientens upplevelse av sin 
situation. 

Kriterierna för att ingå i studien är att patienterna ska ha en cancersjukdom och vara i ett 
palliativt skede. De ska vara över 18 år och förväntas kunna medverka i datainsamlingen vid 
studiens början. För familjemedlemmar och personal gäller de två senaste kriterierna. 

Vi planerar att intervjua10 patienter vid ett-tre tillfällen, en till två gånger per vecka om hur de 
upplever och hanterar sina symtom. De kommer också att få fylla i skalor på ett blad kring 
uppfattning om sina symtom. 

Patientens familjemedlem(ar) kommer också att intervjuas vid ett-tre tillfällen om sin situation 
relaterat till ovanstående. De kommer dessutom att få skatta sin uppfattning om patientens 
symtom. 

Patientens ansvariga läkare eller sjuksköterska kommer vid ett-tre tillfällen att intervjuas på 
samma sätt som familjemedlemmarna om sin situation och även de skatta sin uppfattning om 
patientens symtom. Beroende på om patienten vårdas i hemmet eller på sjukhuset vid 
intervjutillfällena, kan intervjupersonerna variera vid de tre tillfällena. Intervjuerna och 
skattningarna bygger på frivilligt deltagande. 

Kort information om studien, samt förfrågan om intresse att delta kommer att göras av 
patientens ansvariga läkare. Om intresse finns kommer ytterligare information om studiens 
syfte och genomförande att ges till familjen och till ansvarig läkare och sjuksköterska av 
undertecknade, både muntligt och skiftligt. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när 
som helst, utan att uppge skäl. 

Efter anmält intresse tas personlig kontakt för att bestämma tid för första mötet. Därefter 
planeras eventuella nästkommande möten tillsammans med intervjupersonerna. 

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt. Resultatet av intervjuerna och 
skattningsskalorna kommer att bearbetas så att inga svar kan identifieras. Resultatet kommer att 
bearbetas och redovisas i form av vetenskapliga artiklar. 

 

Britt-Inger Saveman, Leg Sjuksköterska, Eva Benzein, Leg Sjuksköterska,  
Med Dr, Docent.   Med Dr.  
0480-44 69 59,  070-64 06 200  0480-44 69 75,  070-52 51 370 
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INTERVJUGUIDE 

Samtliga inledande intervjuer med patient, närstående och primäransvarig 
personal bör fokuseras på: 

• Patientens upplevelser av sina symtom samt hantering av dessa  

 

Vid behov används följdfrågorna: 

Vad tänkte du då? 
Vad kände du då? 
Vad gjorde du då? 

 

De efterföljande intervjuerna bör fokuseras på:  

• Förändringar avseende patientens symtom och hantering sedan 
föregående intervjutillfälle. 
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ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)  

Namn:……………………………………………………………………………  

Datum: …………………………… Klockan……………………………………  

Markera din skattning av symtomet med ett kryss på linjen 

Ingen smärta    __________________________________________ Värsta tänkbara 
smärta 

Ej orkeslös __________________________________________ Värsta tänkbara 
orkeslöshet 

Inget illamående __________________________________________ Värsta tänkbara 
illamående 

Ingen 
nedstämdhet 

__________________________________________ Värsta tänkbara 
nedstämdhet 

Ingen oro/ångest __________________________________________ Värsta tänkbara 
oro/ångest 

Ingen trötthet/ 
dåsighet 

__________________________________________ Värsta tänkbara 
trötthet/dåsighet 

Bästa möjliga aptit __________________________________________ Ingen aptit 

Bästa möjliga 
välbefinnande 

__________________________________________ Sämsta tänkbara 
välbefinnande 

Ingen andfåddhet __________________________________________ Värsta tänkbara 
andfåddhet 

Bästa möjliga 
livskvalitet 

__________________________________________ Sämsta tänkbara 
livskvalitet 

_____________ __________________________________________ _____________ 

Skattat av:                Patient                           Med hjälp av personal  
                Personal                        Med hjälp av anhöriga  
                Anhörig 

 

 


