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Sammanfattning 
Titel: Smärtlindring i livets slutskede - en systematisk litteraturöversikt. 

Författare: Wictoria Loft, Linda Kempe Danielsson och Kaisa Ulfsdotter. 

Bakgrund: I livets slutskede är det vanligt med smärta och många palliativa patienter får 

otillräcklig smärtlindring. Målet med palliativ vård är att lindra lidande, öka välbefinnande 

samt bidra till livskvalitet. Sjuksköterskan har en stödjande roll när det kommer till döendet 

och för att kunna inta den rollen krävs kunskap och förståelse för den palliativa patienten. 
Problemformulering: Trots svår sjukdom med smärta kan patienten uppleva sig själv som 

frisk om smärtan lindras. Patienten ges då möjlighet att känna välbefinnande. Vid 

smärtlindring förekommer dock biverkningar, exempelvis medvetandesänkning. Genom att 

inte kunna behålla sin mentala förmåga dör patienten socialt innan denne dör fysiskt. 
Syfte: Med en systematisk litteraturöversikt belysa smärta och smärtlindringens roll för 

palliativa patienter i livets slutskede. 

Metod: Den systematiska litteraturöversikten är dels utförd utifrån modifierad latent 

innehållsanalys inspirerad av Forsberg och Wengström (2008) samt Friberg (2006b) men även 

en metaanalys utifrån Axelsson (2012). 

Resultat: Rädslan för smärta är det största orosmomentet för palliativa patienter. Patienterna 

väljer ofta att dölja smärtan för sina anhöriga för att skona dem, vilket kan leda till 

underskattning av patientens smärta. Det framgår att en fungerande kommunikation kring den 

palliativa patientens smärtproblematik mellan anhöriga och vårdpersonal påverkar vårdandet 

positivt. Den palliativa patienten, anhöriga och vårdpersonal ansåg alla att smärtlindring hade 

hög prioritet. Farmakologisk smärtlindring behandlade patientens smärta snabbt och effektivt, 

vilket gör den till en viktig del i behandlingen av patientens smärta. Smärta begränsar och 

hindrar patienten vilket påverkar dennes livskvalitet. Smärtan har även en tendens att öka i 

livets slutskede. En fungerande smärtlindring är det viktigaste för livskvalitet, utan det kan en 

känsla av hjälplöshet uppstå. 

Slutsats: Patienter uttrycker oro och smärta olika och bör bemötas med lyhördhet från 

anhöriga och vårdpersonal. För att kunna tillgodose den palliativa patientens önskningar och 

behov krävs att vårdpersonal arbetar med att främja en öppen och ärlig kommunikation. 

Nyckelord: Palliativ patient, palliativ vård, livets slutskede, smärta, smärtlindring, 

omvårdnad, kommunikation och lidande. 
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Inledning 

Intresset för smärtlindring vid palliativ vård väcktes hos författarna under respektive 

verksamhetsförlagd utbildning. Författarna upplevde problematik med smärtlindring då flera 

parter med olika åsikter var delaktiga i patientens vård, vilka förutom patienten kunde vara 

anhöriga och vårdpersonal. Dessa kunde överrösta varandra och patienten hamnade då ofta 

åsidosatt. För författarnas kommande yrkesroll som sjuksköterskor önskas en fördjupad 

förståelse av patientens tankar kring smärta och smärtlindring i livets slutskede. 

 

1. Bakgrund 

 

1:1 Livets slutskede 

Någon gång i allas liv inträffar en unik händelse och det är döden. För vårdpersonal är det 

viktigt med goda kunskaper inom detta område av en rad anledningar. Delvis för att kunna se 

förändringar i patientens tillstånd och justera dennes vård samt behov efter detta. 

Vårdpersonal har även en stödjande roll när det kommer till döendet, både för patienten och 

anhöriga. I vissa fall även för varandra i personalstyrkan. För att kunna ha den stödjande 

rollen krävs en känsla av trygghet och kunskap i området (Fridegren & Lyckander, 2001). 

Läkemedelsverket (2010) menar även att kunskap behövs för att kunna upptäcka när döden 

närmar sig vid behandling av palliativa patienter i livets slutskede. Genom att göra det ges 

patient, anhöriga och vårdpersonal en möjlighet till förberedelse. Detta kan vara extra viktigt 

för dem som tidigare inte varit i kontakt med döden. Om möjlighet att samtala om det 

naturliga döendet ges i tid kan känslor som ängslan, rädsla och oro hanteras (Fridegren & 

Lyckander, 2001). För många ses döden och döendet som något hemskt som bara vill 

undvikas och att sjukvårdens uppgift är att utplåna den. Med denna syn försöks idag döden 

skjutas upp, ibland till den grad att det skapar lidande för patienten samt dennes anhöriga 

(Cullberg, 1992). Detta är inte sjukvårdens uppgift utan palliativ vård tillämpas för att lindra 

lidande och avser inte att varken påskynda eller fördröja döden (Socialstyrelsen, 2001).  

Fridegren och Lyckander (2001) menar att det är viktigt att ett helhetsperspektiv tillämpas när 

det kommer till palliativa patienter i livets slutskede. Genom att tillgodose patientens fysiska 

men även psykiska behov i processen kan döendet underlättas. Lika unikt som varje 

människas liv är, lika unikt är varje människas död (Fridegren & Lyckander, 2001). 
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1:2 Palliativ vård i livets slutskede 

Begreppet palliativ har flera innebörder, varav en av dem är att lindra utan att bota samt skyla 

över och dölja. Palliativ vård är en vårdform för patienter i livets slutskede och innebär ett 

helhetsperspektiv av vård för patienten och dess anhöriga (Jacobsson, Andersson & Öhlén, 

2009). Målet är att ge lindrande vård som kännetecknas av att minska obehag och lidande, öka 

välbefinnande samt bidra till livskvalitet (Öhlén, 2001). Kritik har riktats mot palliativ vård då 

den i stor grad varit riktad mot och främst vårdat patienter med cancer. Detta motsäger alla 

etiska principer om rättvisa och har under slutet av 1990-talet förändrat den palliativa 

vårdformen som tidigare dominerat. Idag eftersträvas att alla patienter med palliativt 

vårdbehov, oavsett grundsjukdom, ska få den vård de behöver (Öhlén, 2001). Öhlén (2001) 

menar att trots den efterstävan är utbudet och erfarenheten av speciell palliativ vård, utöver 

palliativ cancervård, fortfarande mycket begränsad i Sverige. Det krävs mer kunskap och 

utveckling av området innan fullgod tillämpning kan ske.  

 

Enligt Wallerstedt (2012) skiljer sig palliativ vård och palliativ vård i livets slutskede åt. 

Övergången mellan dessa är när vården ändras från att ha varit livsförlängande till att endast 

lindra. Palliativ vård i livets slutskede har målet att lindra patientens lidande och främja 

dennes livskvalitet (Wallerstedt, 2012). 

 

När patienten är svårt sjuk kan den ha svårt att se sig själv ha hälsa. Det är då vårdpersonal 

ska stötta och vägleda patienter i att känna välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Patientens livskvalitet ska främjas för att de aktivt ska kunna leva och känna välbefinnande 

(Jacobsson et al., 2009). Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa ett tillstånd i rörelse 

som ständigt kan förändras. Ohälsa är inte ett permanent tillstånd patienter hamnar i när de 

drabbas av obotlig sjukdom, utan med rätt hjälp, stöttning och egen vilja kan patienter i livets 

slutskede ha hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Fristad är ett begrepp som tas upp i samband 

med palliativ vård. Genom att lindra patientens lidande kan de uppleva att befinna sig i en 

fristad (Öhlén, 2001). Jacobsson et al. (2009) menar att begreppet fristad står för att uppleva 

tid och rum samtidigt som det går att vara sig själv och inte hämmas av sitt sjukdomstillstånd. 

En annan beskrivning av samma fenomen som patienter gör är att det är som att känna sig 

som hemma, vilket syftar på en känsla och ett tillstånd snarare än på en fysisk plats. Ibland 

kan det räcka med att bara känna sig sedd i den existentiella kris patienten befinner sig i för 

att lidandet ska lindras (Jacobsson et al., 2009). 
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1:3 Omvårdnad i livets slutskede 

Det finns vissa skillnader mellan omvårdnadsbehoven hos en patient i allmänhet och en 

patient i livets slutskede. Omvårdnadsbehoven hos den palliativt sjuke måste försöka 

tillgodoses så fort som möjligt. Detta eftersom patienten inte har tid att vara påverkad av 

något, som exempelvis smärta, eftersom det påverkar deras livskvalitet negativt (Fridegren & 

Lyckander, 2001). Då patienten har begränsat med tid kvar ska vårdpersonalen arbeta för att 

uppehålla och förstärka dennes livskvalitet (Öhlén, 2001).  

 

En annan viktig uppgift vårdpersonalen har är att bemöta patienten på ett respektfullt sätt samt 

arbeta för att stärka dennes autonomi (Fridegren & Lyckander, 2001). Genom att möta 

patienten med omsorg kan vårdpersonal bidra till att lindra lidande (Öhlén, 2001). Hur väl 

omvårdnaden genomförs har stor betydelse för patientens livskvalité och välbefinnande sista 

tiden i livet. Då ingen patients situation och upplevelser är den samma krävs det att 

omvårdnaden anpassas för den enskilda patientens behov. För att kunna möta patientens 

omvårdnadsbehov i livets slutskede behövs en del planering från vårdpersonalens sida. 

Noggrann planering, bra framförhållning och beredskap att möta akuta situationer är till fördel 

för patienten. Detta är viktigt att tänka på, även att det är vårdpersonalen som planerar mycket 

så ska det göras utifrån patientens vilja. Omvårdnaden ska främja patientens autonomi samt 

involvera patienten i planeringen (Socialstyrelsen, 2001). 

 

1:4 Smärta  

För palliativa patienter i livets slutskede är det vanligt med smärta, det förekommer med 50-

100% hos patienter i olika sjukdomsgrupper, såsom cancer (Läkemedelsverket, 2010). Av 

dessa patienter är det cirka 10 % som får otillräcklig smärtlindring (Socialstyrelsen, 2001). 

Fridegren och Lyckander (2001) skriver att det inte bara går att se smärta som fysisk smärta 

utan även något som framkallar oro och är skadlig för kropp och själ, framförallt vid 

långvariga sjukdomsförlopp. Detta kan utlösa både kroppslig och själslig stress. Eftersom våra 

smärt – och nervbanor är sammankopplade och förmedlar känslor, blir smärta förenat med 

obehag. Då vi behandlar smärta är det viktigt att både tänka på den kroppsliga samt fysiska 

reaktionen som kan uppstå hos patienten. Då smärtan ska lindras hos en palliativ patient i 

livets slutskede är trösten lika viktig som smärtlindringen (Fridegren & Lyckander, 2001). 

Vårdpersonal måste veta att långvarig smärta kan vara mer skadlig för kropp och själ än 

eventuella biverkningar smärtstillande läkemedel ger. Fridegren och Lyckander (2001) menar 
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att obehandlad smärta kan generera i ytterligare smärtor. Detta skriver även Strang (2012) 

som menar att obehandlad smärta leder till psykisk och fysisk stress. Långvarig smärta kan ge 

upphov till en mängd annan problematik, såsom cirkulations- och respirationskomplikationer 

(Socialstyrelsen, 2001). Smärta är en process som hela tiden kräver utvärdering och 

uppdatering för att kunna behandlas adekvat. Det är även viktigt att tänka på att smärtan kan 

finnas på olika ställen samtidigt och det är vårdpersonalens skyldighet att göra en relevant 

smärtanalys av hela kroppen (Socialstyrelsen, 2001).     

 

1:5 Smärtlindring 

Det finns flera olika etiska principer att utgå från när smärtlindring genomförs. Socialstyrelsen 

(2001) tar upp fyra av dessa. En av dem är godhetsprincipen som innebär att vårdpersonal är 

skyldig att utnyttja de läkemedel och kunskaper som finns för att lindra patientens lidande. De 

menar att det inte är etisk försvarbart att göra något annat. Principen att inte skada är en annan 

som ofta innebär underbehandling av smärtlindring. Detta eftersom kraftfulla smärtlindrande 

läkemedel kan medföra biverkningar. Principen motiveras med att biverkningarna kan vara 

väldigt allvarliga samt påverka den mentala förmågan. Den mentala förmågan efterstävas 

behållas i högsta möjliga grad då patient och anhöriga har behov av kontakt och 

kommunikation. En tredje är principen om dubbel effekt tar upp vikten av balans mellan 

symtomlindring och biverkningar. Den sista principen är autonomiprincipen och handlar om 

hur viktigt det är att respektera individens rätt till självbestämmande. Det är viktigt att visa 

respekt och i största möjliga mån möta patientens vilja och önskemål när det kommer till val 

och genomförande av behandling (Socialstyrelsen, 2001).  

 

En patient som upplever smärtfrihet kan få bättre sömn, aptit och den fysiska samt psykiska 

stressen minskar. Smärtfrihet kan på så vis förbättra samt förlänga livet hos den palliativt 

sjuke patienten (Strang, 2012). Wright, Watson och Bell (2002) skriver att det finns en 

kulturell föreställning om att det enda sättet att hantera ohälsa/sjukdom är genom att 

kontrollera den. Genom att som vårdpersonal erbjuda reflekterande samtal med patienten, 

angående deras mål och föreställningar med deras tillstånd, kan nya kontrollmöjligheter 

utrönas. De patienter som själva kan lindra sin smärta behöver ofta inte lika höga doser av 

smärtlindrande läkemedel, då de känner en känsla av kontroll som leder till ökad 

endorfinproduktion, vilken i sin tur generar minskad smärtupplevelse (Wright et al., 2002). 

Även Socialstyrelsen (2001) tar upp och beskriver hur viktigt det är med självbestämmande 
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och delaktighet inom smärtlindring. Patienten måste få tillräcklig information om såväl 

biverkningar som effekter. I livets slutskede har en läkare rätt att förbise farliga biverkningar 

för att lindra extrem smärta här och nu.  Då det inte alltid finns möjlighet att göra en patient 

smärtfri bör målsättningen alltid vara att erbjuda lindring i största möjliga mån. Detta för att 

möjliggöra patientens upplevelse av en fungerande och värdig tillvaro (Socialstyrelsen, 2001). 

Då de flesta läkemedel är beprövade på människor som inte befinner sig i livets slutskede är 

det svårt att förutse effekter och biverkningar hos palliativa patienter i livets slutskede. Detta 

eftersom en döende människas kropp förändras mycket fysiologiskt (Socialstyrelsen, 2001).  

 

1:6 Teoretisk referensram 

I Eriksson (1994) har begreppen sjukdom och lidande kombinerats för att försöka utvidga 

lidandets komplexitet. Enligt Eriksson (1994) innebär lidande både kroppslig smärta och 

själsligt/andligt lidande. Patientens upplevelser av sin sjukdom och sitt lidande påverkas av 

kulturella föreställningar samt av omgivningens reaktioner på patientens tillstånd. För att 

vårdpersonalen och anhöriga ska ha möjlighet att möta patienten på ett sätt som kan lindra 

lidande behövs en medvetenhet om lidandets innebörd (Eriksson, 1994).  

 

Då smärtlindring ofta beskrivs som något befriande för patienten kan det även komma med 

biverkningar samt vara hämmande. Att smärtlindra i den grad att medvetandet hos patienten 

påverkas genererar i minskad autonomi samt förmåga att ta kontakt och kommunicera med 

anhöriga (Socialstyrelsen, 2001). Patienten blir då fråntagen sin död, förutsatt att 

smärtlindringsmetoden inte är självvald. Genom att inte kunna behålla sin mentala förmåga 

dör patienten socialt innan denne dör fysiskt (Cullberg, 1992). I Husserl (2004) beskrivs hans 

teori om människans medvetande och dess betydelse för att vara i världen. Husserl menar att 

det är tack vare medvetandet allt i vår omgivning får en mening och vi upplever den 

meningsfull (Husserl, 2004). Dessa tankar utvecklades vidare av Husserls elev Heidegger som 

menar att människan alltid förhåller sig till en meningsfull helhet. Utan medvetandet kan dock 

inte denna meningsfullhet med att vara i världen upplevas. Heidegger menar att 

meningsfullhet är essentiellt för människan. Vid närmande av människan är detta viktigt att ha 

i åtanke menar Heidegger, då medvetandet är essentiellt för att människan ska känna 

meningsfullhet med sin existens i världen (Heidegger, 1996). 
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2. Problemformulering 

Det finns många olika principer för smärtlindring i livets slutskede. Viktigt att ha i åtanke är 

att smärta är en subjektiv upplevelse som bara kan beskrivas av patienten på dennes egna 

unika sätt. Lindring av smärta kan därför bara uppnås genom att vara lyhörd och visa respekt 

för patientens upplevelse (Socialstyrelsen, 2001). Trots svår sjukdom med symtom som 

smärta kan patienten uppleva sig själv som frisk så länge dessa symtom lindras (Jacobsson et 

al., 2009). Genom att lindra lidande ges patienten en fristad där den kan känna välbefinnande, 

trots att patienten kan befinna sig i ett tillstånd av ohälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Förutom svårigheter i hur smärtlindring i livets slutskede bör ske, visar erfarenhet att bland 

annat många cancerpatienter får smärtbedömning samt behandling alldeles för sent 

(Socialstyrelsen, 2001). Smärtlindring, enligt World Health Organisations (WHO) definition, 

varken syftar till att förlänga eller förkorta livet hos en patient. Den har dock stor inverkan på 

patientens välbefinnande och kvalitén i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Behovet av en fördjupad förståelse, om smärtlindringens roll i livets slutskede, finns för att 

underlätta och stödja sjuksköterskornas arbete. Fördjupad förståelse är även viktigt för 

bemötande av palliativa patienter i behov av smärtlindring och deras anhöriga. Ökad 

förståelsen kan utveckla ett säkrare och bättre arbetssätt som gynnar patient, anhöriga och 

sjuksköterska. Då alla människor någon gång under livet kommer att mötas av döden och 

möjligtvis ha anhöriga som gör detsamma berör syftet alla människor.   

 

3. Syfte 

Med en systematisk litteraturöversikt belysa smärta och smärtlindringens roll för palliativa 

patienter i livets slutskede. 

 

4. Metod 

 

4:1 Design 

Uppsatsen genomfördes i form av en systematisk litteraturöversikt med riktlinjer tagna ur 

Friberg (2006b) samt Forsberg och Wengström (2008). Med en systematisk litteraturöversikt 

avses att utifrån vald problemformulering och syfte systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa vetenskaplig forskning inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Samma sak säger Friberg (2006b) och genom en systematisk litteraturöversikt försöks en 

översikt skapas över befintlig kunskap inom området. Detta för att kunna belysa samt se 

behovet för ytterligare forskning inom området. 

 

4:2 Inklusionskriterier 

För att anpassa sökningen efter litteraturöversiktens syfte och problemformulering sätts 

inklusionskriterier upp (Friberg, 2006a). Initialt söktes vetenskapliga artiklar som var 

publicerade mellan åren 2002-2012. Sökning nummer 4 (bilaga 1) avgränsades till 2010-2012 

då mängden artiklar var alldeles för omfattande. Artiklarna skulle innefatta patienter över 18 

år inom palliativ vård samt belysa litteraturöversiktens formulerade syfte. Artiklarna skulle 

även ha ett abstrakt. Ännu ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska då författarna till litteraturöversikten inte behärskar andra språk fullt ut. 

Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade för att stärka deras trovärdighet (Friberg, 

2006a). 

 

4:3 Exklusionskriterier 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna avgränsas för att passa litteraturöversiktens syfte 

och problemformulering (Friberg, 2006a). Artiklar som handlade om pediatrisk palliativ vård 

exkluderades ur sökresultatet då det inte ingick i litteraturöversiktens syfte samt att det av 

författarna till litteraturöversikten anses så pass specifikt att det bör belysas enskilt.  

 

4:4 Databassökning 

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databasen Cinahl under v. 42-44 2012. Motiveringen 

till att denna databas använts är att den innehåller omvårdnadsvetenskaplig forskning som 

belyser litteraturöversiktens syfte (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen har genomförts 

med hjälp av att identifiera sökord från Svensk MeSH. Vid sökning i databasen Cinahl 

kryssades rutan för suggest terms i, vilket gjorde att förslag på Cinahl headings gavs. Dessa 

sökord ersatte de sökord från Svensk MeSH i sökningen om så behövdes. Sökorden som har 

använts är Quality of life, pain, palliative care, analgesia, Qualitative studies och experienc*. 

Sökorden har använts både enskilt och i kombination med varandra.Vid kombination 

användes den booleska operatorn AND för att hitta artiklar som innehöll samtliga valda 

sökord i sökningen (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar har även letats efter i redan 

hittade artiklars referenslistor och sökts i Cinahl direkt på intressanta titlar.  
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När de olika sökningarna var gjorda började urvalsprocessen med att först läsa titlarna och 

sålla ut de som inte verkade belysa den systematiska litteraturöversiktens syfte. Andra steget 

var att läsa abstraktet på de artiklarna med en titel som kunde tänkas belysa syftet. Visade det 

sig att artiklarnas abstrakt gjorde detta valdes de ut till att läsas i fulltext och kvalitetsgranskas 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

4:5 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen är utförd enligt en modifierad version av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) och Forsberg och Wengström (2008) granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (bilaga 1 & 2). Båda granskningsmallarna består utav ja och nej frågor, 

där ja gav en poäng och nej noll poäng vid varje fråga. Den kvantitativa granskningsmallen 

består utav 29 frågor och den kvalitativa av 25 frågor, där maxpoängen på de båda mallarna 

blir 29 respektive 25. Den sammanlagda poängen delades in i tre nivåer, vilka har till uppgift 

att återspegla kvalitén på artikeln. Vid hög kvalitet var det totala poängantalet >80%, vid 

medel 60-79% och vid låg <60%. Artiklarna kvalitetsgranskades först enskilt av varje 

författare och sedan jämfördes och diskuterades granskningar för att komma överens om 

kvalitén på varje enskild artikel och om den skulle gå vidare till analys. Av de 11 artiklarna 

som gick vidare till kvalitetsgranskning gick alla utom en vidare till analys. Anledningen till 

att artikeln Chan och Epstein (2011) inte gick vidare var att den utifrån vald granskningsmall 

inte bedömdes ha tillräcklig vetenskaplig kvalité.  

 

4:6 Dataanalys 

Dataanalysen av de vetenskapliga artiklarna gjordes med stöd av Axelsson (2012) beskrivning 

av att analysera både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar som ska ingå i samma 

litteraturöversikt. Axelsson (2012) menar att det med fördel kan ingå både kvantitativ och 

kvalitativ forskning i en litteraturöversikt. Detta för att det då ges möjlighet att lyfta fram ett 

problem ur olika perspektiv som medför bättre möjligheter att förstå verkligheten (Axelsson, 

2012). I analyserna av artiklarna har så kallad forskartriangulering använts. Med 

forskartriangulering innebär att flera personer är inblandade i datainsamling och analys i 

samma litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till denna 

litteraturöversikt har läst och fördjupat sig i samtliga artiklar, men på olika sätt och ur 

respektive perspektiv, vilket genererar i en bredare bild av artiklarna (Forsberg & Wengström, 

2008). De artiklar som gick vidare från kvalitetsgranskningen lästes igenom flera gånger med 
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fokus på smärtlindringens roll för omvårdnad av palliativa patienter i livets slutskede. Störst 

fokus lades på artiklarnas resultat. Författarna diskuterade varje enskild artikels innehåll i 

relation till litteraturöversiktens syfte och problemformulering. En sammanställning av 

artikelns resultat gjordes för att få en lättöverskådlig överblick. 

Axelsson (2012) beskriver att de kvantitativa och de kvalitativa artiklarna först bearbetas var 

för sig. Detta för att det krävs olika metoder för bearbetning av materialet i artiklarna då de är 

olika uppbyggda. För att analysera de kvalitativa artiklarna har vi använt oss av en modifierad 

version av den latenta innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2008) beskriver. Efter 

fördjupningen i de kvalitativa artiklarna valdes relevanta meningar ut som speglade 

litteraturöversiktens syfte. Dessa meningar blev till bärande meningsenheter som sedan 

kondenserades till kortare meningar utan tolkning eller förändring av dess innebörd. Av de 

kondenserade meningsenheterna bildades koder som beskriver meningsenheterna kort och 

enkelt. Koderna i sin tur bildade underkategorier som användes till att bilda kategorier som 

användes som underrubriker i litteraturöversiktens resultat (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Tabell 1: Exempel på analys av kvalitativa artiklar 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Två 

huvudsakliga 

fördelar som 

patienten 

förväntar sig av 

smärtlindringen 

är att de kan 

kontrollera sin 

egen vård mer 

samt att de utgör 

en minskad 

belastning för 

sina anhöriga. 

Fördelar med 

smärtlindring för 

patienten är 

större kontroll 

över sin vård och 

minskad 

belastning för 

sina anhöriga. 

Smärtlindringens 

betydelse för 

patienten. 

Smärtlindringens 

betydelse för 

vårdandet. 

Smärtlindringe

ns problematik 

hos den 

palliativa 

patienten i 

livets 

slutskede. 

 

Vid analys av litteraturöversiktens kvantitativa artiklars resultat användes en metaanalys. 

Axelsson(2012) beskriver att metaanalys innebär att man först analyseras varje enskild 
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artikels resultat enskilt för att sedan sammanställa alla enskilda analyserade resultat till en ny 

helhet.  De kvantitativa artiklarna i den systematiska litteraturöversikten analyserades utifrån 

Axelssons(2012) beskrivning av metaanalys. 

 

Tabell 2: Exempel på analys av kvantitativa artiklar. 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Smärta identifieras 

som det mest 

plågsamma symtomet 

av både patient och 

ombud. 

Problematiken med 

smärta. 

Smärtans inverkan 

på den palliativa 

patienten. 

Smärtlindringens 

problematik hos den 

palliativa patienten i 

livets slutskede. 

 

Slutligen gjordes en syntes av de båda enskilda analyserna där deras resultat sammanfogades 

under de kategorier som framkom (Axelsson, 2012).   

 

5. Forskningsetiska övervägande 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att vid en systematisk litteraturöversikt bör vissa 

etiska aspekter gällande urval och presentation av resultat övervägas. De artiklar som väljs ut 

bör vara granskade av en etisk kommitté eller föra ett etiskt resonemang och alla framkomna 

resultat ska redovisas oavsett ståndpunkt. Detta bör göras för att utesluta fusk och icke 

trovärdig forskning och därmed stärka litteraturöversiktens trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

I den här systematiska litteraturöversikten har artiklarnas etiska överväganden granskats och 

bedömts. Författarna till litteraturöversikten har arbetat systematiskt och redovisat de artiklar 

som efter granskning antingen har inkluderats eller exkluderats. Detta har redovisats i både 

löpande text och i referenslista. Författarnas föreställningar har diskuterats och försökt lagts åt 

sidan för att kunna presentera alla resultat i litteraturöversikten utan egen tolkning. Axelsson 

(2012) skriver att resultatet ska försöka hållas så objektivt som möjligt, vilket medför att 

författarna behöver ha ett opartiskt förhållningssätt under valet av artiklar. Alla artiklar som 

berör litteraturöversiktens syfte har inkluderats och därefter kvalitetsgranskats. För att kunna 

behandla det insamlade materialet, till litteraturöversikten, menar Axelsson (2012) att 

författarna behöver distansera sig från det. Detta gjordes för att kunna värdera materialet. 
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Författarna har analyserat de kvalitativa artiklarna med hjälp av en modifierad version av den 

latenta innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2008) beskriver. Detta innebär att en 

tolkning av den ursprungliga analysmetoden har gjorts och vissa felaktigheter kan 

förekomma, dock utan avsikt av författarna.  

 

6. Resultat 

 

Tabell 3: Kategorier och underkategorier i resultatet 

Kategori Omgivningens roll för 

palliativa vårdandet i 

livets slutskede. 

Smärtlindringens 

problematik hos den 

palliativa patienten i 

livets slutskede. 

Den palliativa 

patienten i livets 

slutskede. 

Underkategori Anhörigas betydelse för 

vårdandet. 

Anhörigas påverkan för 

vårdandet. 

Vårdpersonalens 

inverkan och syn på 

smärtlindring. 

Valet av smärtlindring. 

Smärtans inverkan på den 

palliativa patienten. 

Biverkningarnas inverkan 

på vårdandet. 

Smärtlindringens betydelse 

för vårdandet  

Den palliativa 

patientens tankar. 

Den palliativa 

patientens lidande. 

 

6:1 Omgivningens roll för palliativa vårdandet i livets slutskede 

 

6:1:1 Anhörigas betydelse för vårdandet 

Anhöriga har många gånger del i patientens vårdande. Ibland kan de bli så pass involverade 

att patienten blir åsidosatt. Patientens önskemål blir inte hörda utan istället framhävs 

vårdpersonal och anhörigas tankar och önskemål. Detta riskerar att överrösta patienten 

(Anderson & Kralik, 2008; Mehta, Cohen, Ezer, Carnevale & Ducharme, 2011; Yurk, 

Morgan, Franey, Stebner & Lansky, 2002). 

I en kvalitativ studies resultat framkom att vårdpersonalen ansåg att anhörigas behov och 

önskningar inte alltid stämde överens med patientens önskemål. Detta då anhöriga ibland 

fokuserade på sina egna behov och önskningar framför patientens. Vårdpersonalen fick en 

bild av att anhöriga prioriterade sin egen sinnesfrid. Även i denna studie såg man brister i 

kommunikation mellan de olika involverade parterna (Yurk et al., 2002). 
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Den kvantitativa studien av Andersson och Kralik (2008) tar upp vikten av att vara lyhörd för 

patientens önskemål. Flera patienter som deltog i studien poängterade starkt att de ville dö 

hemma. Om patienten fick dö hemma gav det en möjlighet till intimitet med nära och kära 

samt gav patienten och dennes familj en känsla av självständighet och kontroll. Denna känsla 

kunde inte överföras till andra miljöer såsom sjukhus. För att patientens önskemål skulle 

kunna tillmötesgå fick anhöriga möjligheten att lära sig administrera läkemedel i hemmet för 

att symtomlindra. Då symtomlindringen kunde hanteras hemma fick patienten möjlighet att 

vårdas och dö där. Genom att kunna svara an på patientens symtom såsom smärta infann sig 

en känsla av kontroll för anhöriga. För att kunna behålla den kontrollen behövde anhöriga 

stöd från sjukvården. Anledningen till det var att snabbt kunna ge patienten smärtlindring när 

så behövdes. Några av de anhöriga som deltog i studien kämpade med att acceptera deras roll 

i administreringen, men då det gav patienten snabb smärtlindring ökade acceptansen. 

Patientens anhöriga ansåg inte den praktiska administreringen vara det största problemet utan 

tyckte det jobbiga med hela upplevelsen var att patienten ens behövde smärtlindring. En 

positiv faktor med anhörigas administrering av symtomlindrande läkemedel var att de kände 

en delaktighet i vården av patienten. Känslan av maktlöshet skymdes av förmågan att kunna 

ge omedelbar lindring mot symtom som smärta och illamående. Möjligheten att administrera 

symtomlindrande läkemedel vid behov var viktigt för både anhöriga och patienten då ingen 

ville att patienten skulle lida i onödan. Efter att patienten dött uttryckte anhöriga en känsla av 

stolthet över sin prestation att ha kunnat administrera läkemedel som möjliggjort att patienten 

vårdats hemma och därmed uppfyllt dennes önskemål om detta (Andersson & Kralik, 2008). 

 

6:1:2 Anhörigas påverkan för vårdandet 

Patienter väljer ofta att dölja smärta för sina anhöriga för att skona dem, vilket kan leda till 

underskattning av patientens smärta (Doumit, Huijer och Kelley, 2007; McPherson & 

Addington-Hall, 2004).  

I en kvalitativ studie (McPherson & Addington-Hall, 2004) framgick att problem i 

kommunikation mellan patient och anhöriga är vanligt då anhöriga ofta har svårt att hantera 

patientens sjukdom och kommande död. Olika hanteringsstrategier som förnekelse kan 

hämma en öppen kommunikation mellan patient och anhörig. Vidare skrivs att 60 % av 

patienterna i studien uppgav att de försökte dölja sin smärta för att dennes anhöriga inte skulle 

fara illa. Psykiska symtom såsom ångest och depression kan vara lättare att dölja än mer 

uppenbara fysiska symtom. Detta kan leda till att anhöriga i studien underskattat patienternas 
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symtom (McPherson & Addington-Hall, 2004). Även en annan kvalitativ studie (Doumit et 

al., 2007) fann att patienter inte vill att anhöriga ska känna rädsla och oro över deras sjukdom 

och därför försöker patienterna dölja sina känslor och sin smärta. 

 

Mehta et al. (2011) visar i en kvalitativ artikel att erfarenheter hos anhörigvårdaren har 

betydelse för vilken typ av farmakologisk smärtlindring de valde att ge patienten, eller vilken 

slags icke-farmakologisk behandling de använde sig av. Det kunde uppstå etiska dilemman då 

mediciner som administrerades krävdes för att lindra smärtan men ibland kunde påskynda 

döden enligt den kvalitativa studien av Anderson och Kralik (2008). Studien visas även att 

sannolikheten att detta skulle inträffa var låg då många anhörigvårdare var hängivna till exakt 

och adekvat administrering av dessa läkemedel. De blev även uppmuntrade att dokumentera 

alla detaljer kring administreringen vilket en sjuksköterska i det palliativa teamet senare såg 

över (Anderson & Kralik, 2008). 

 

En kvantitativ studie av Mehta et al. (2011) tar också upp anhöriga som vårdade patienten 

hemma. Anhörigvårdare började helst behandla patientens smärta med icke-farmakologiska 

behandlingar för att undvika biverkningar. Vid vissa tillfällen ansågs inte farmakologiska 

behandlingar fungera eller ansåg anhörigvårdaren inte smärtan tillräcklig för att kunna 

motivera användning av farmakologiska läkemedel. Genom att göra en bedömning av smärtan 

utifrån plats, frekvens, varaktighet, typ och kvalitet på smärtan hjälpte det anhörigvårdaren. 

De kunde utifrån bedömningen avgöra den mest adekvata smärtlindring för att lindra 

patientens specifika smärta vid det tillfället (Mehta et al., 2011). Samma studie beskriver hur 

anhörigvårdaren med tiden utvecklade sina förmågor att kunna ingripa med smärtlindring vid 

behov. Detta ökade deras självförtroende och de blev skickligare att utföra den typen av insats 

med tiden. Några deltagare i studien hade förkunskap i att ge smärtlindring i hemmet då de 

tidigare vårdat andra anhöriga eller genom att själva upplevt smärtproblematik. Det framkom i 

studien att dessa anhörigvårdare ibland tenderade att projicerade sina erfarenheter om smärta 

på patienten (Mehta et al., 2011). 

 

6:1:3 Vårdpersonalens inverkan och syn på smärtlindring 

I en kvalitativ studie av Doumit et al. (2007) framgår det att en god kommunikation mellan 

anhöriga och vårdpersonal påverkar vårdandet för patienten positivt. Vidare skrivs att en 

öppen kommunikation med läkare och anhöriga lindrade patienternas oro över smärtan.  
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Patienterna uppgav i en kvalitativ studie av Yurk et al. (2002) att de inte ansåg användandet 

av palliativa mediciner var ett problem, dock uppgav både anhöriga och vårdpersonal att de 

ansåg att användningen av palliativa mediciner var ett problem. En anhörig berättade om när 

hennes make dog. Han gavs morfin, dock inte i tillräckliga doser för att lindra hans symtom. 

Vidare berättade en vårdgivare om sina erfarenheter kring ett annat fall, en läkare som avstått 

ge en palliativ patient morfin då läkaren menade att morfin är beroendeframkallande. 

Användningen av palliativa mediciner skiljer sig åt. I samma studie av Yurk et al. (2002) 

framgick det även att vårdpersonalen inte bedömde forskning av riktlinjer på avancerad vård 

som något viktigt. Detta gick inte ihop med att de dock värdesatte riktlinjer och direktiv om 

avancerad vård. Utan forskning av riktlinjer på avancerad vård uppdateras riktlinjerna inte. 

Vårdpersonalen såg riktlinjerna som ett värdefullt verktyg för planering av vården eller som 

ett hjälpmedel då vårdplanen behövde ändras av någon anledning (Yurk et al., 2002).  

 

6:2 Smärtlindringens problematik hos den palliativa patienten i livets 

slutskede 

 

6:2:1 Valet av smärtlindring 

I de vetenskapliga artiklarnas resultat framgick det att det viktigaste i livets slutskede är att 

lindra smärtan till största möjliga grad och då har farmakologisk behandling en viktig roll 

(Davies, 2011; Mehta et al., 2011). 

Den kvalitativa studien av McPherson och Addington-Hall (2004) visar att det är vanligt med 

kontrollerande av vissa symtom, såsom smärta. Smärtan kontrolleras med hjälp av sedering, 

opioider eller psykofarmaka hos palliativa patienter i livets slutskede. Dessa olika 

behandlingsstrategier förekom i olika utsträckning enligt studien, mellan 16–52.5 % av de 

inkluderade fallen (McPherson & Addington-Hall, 2004). Av de 320 patienter som deltog i en 

kvantitativ studie (Davies et al., 2011) använder sig 41 % patienter av farmakologiska 

läkemedel, 30 % patienter använde sig av icke-farmakologisk behandling och 16 % patienter 

kombinerade dessa behandlingsstrategier samt 1,3 % patienter som hade ospecificerad 

behandlingsstrategi. Detta visar att behandling med farmakologiska läkemedel, antingen 

enskilt eller i kombination, är den vanligaste behandling för att lindra smärta. Anhörigvårdare 

i den kvalitativa studien Mehta et al. (2011) anser att farmakologisk behandling av smärta är 

det snabbaste och bästa sättet att lindra smärta på. Anhörigvårdarna hade till en början både 

testat samt diskuterat kring icke-farmakologiska alternativ men fann att farmakologiska 
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smärtstillande läkemedel var det enda som gav snabb och effektiv lindring av den palliativa 

patientens smärta. Oavsett smärta som den palliativa patienten hade så använde sig de flesta 

anhörigvårdare av farmakologisk behandling. Icke-farmakologisk smärtbehandling användes 

sällan ensam, utan möjligtvis i kombination med farmakologiska läkemedel och detta oftast 

på den anhöriges initiativ. Det fanns anhöriga i studien som ansåg att den farmakologiska 

smärtlindringen inte var tillräcklig utan funderade över invasiva ingrepp som alternativ 

(Mehta et al., 2011).  

 

För 47 % av de palliativa patienterna i den kvantitativa studien Davies et al. (2011) var det 

viktigaste för dem att lindra smärtan helt, och kostnaden för medicinerna hade ingen betydelse 

för merparten av patienterna. Av patienterna i studien ansåg 13 % låg biverkningsfrekvens 

som viktigast och 2,5 % av patienterna ansåg det viktigaste var att medicinerna var lätta att 

använda. Den vanligaste icke-farmakologiska behandlingen patienterna använde sig av var 

värme. Davies et al. (2011) beskriver att de olika administrationssätten patienterna använde 

sig av var subkutant, inhalation, per os samt intranasalt. Patienterna fick svara på om de kunde 

tänka sig prova ett annat administrationssätt, vilket de flesta var positiva till. Patienterna som 

var tveksamma till att prova något annat alternativ blev tillfrågade varför de kände sig 

tveksamma varpå det mest förekommande svaret blev att de inte gillade tanken på dessa 

administrationssätt (Davies et al., 2011). 

 

6:2:2 Smärtans inverkan på den palliativa patienten 

Att smärta begränsar och hindrar den palliativa patienten vilket påverkar patientens 

livskvalitet framkom i flera inkluderade vetenskapliga artiklars resultat(Davies et al., 2011; 

Kutner, Bryant, Beaty & Fairclough, 2007; McPherson & Addington-Hall, 2004; Yurk et al., 

2002). Detta är relevant då smärtan även har en tendens att öka i livets slutskede (Boström, 

Sandh, Lundberg & Fridlund, 2003; Smith et al., 2010;). 

Av de patienter som deltog i den kvantitativa studien Davies et al. (2011) uppgav 85 % att 

smärtan hindrar dem från sitt vardagliga liv. Exempel som allmän aktivitet, arbete och 

hushållssysslor tas upp, samt social kontakt, sömn, livsglädje och humör (Davies et al., 2011). 

I en kvalitativ studie av McPherson och Addington-Hall (2004) uppgav anhöriga att 75 % av 

patienterna hade måttlig eller hög smärta under den sista månaden av sitt liv, vilket de 

anhöriga uppskattat genom sina egna tolkningar av patientens uttryck och sinnestämning. 

Smärtan innebar, enligt anhöriga, begränsad rörlighet samt minskade vardagliga aktiviteter för 

patienterna. Anhöriga i studien menade att smärtan gav sitt uttryck hos patienten genom att de 
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gav utlopp för sin frustration och ångest så till den grad att anhöriga inte längre kände igen 

dem. Smärtans eskalering var ibland orsaken till att patienter blev inlagda på sjukhus den sista 

tiden i livet (McPherson & Addington-Hall, 2004). I Yurk et al. (2011) kvalitativa studie 

beskrivs att smärta är ett konkret symtom men det verkliga problemet ligger inte i smärtan 

utan snarare i vad smärtan begränsar hos patienten, såsom fysisk funktion och bekvämlighet. 

Patienter och anhöriga i en kvantitativ studie av Kutner et al. (2007) identifierar smärta som 

det mest plågsamma symtomet, samtidigt som resultatet visar att bristen på energi samt 

muntorrhet är mer smärtsamt än smärta. Smärtan identifieras som ett mer oroande och 

besvärande symtom. Tilltagande smärta ger begränsningar och patienter menar att de tappar 

kontrollen över sig själva och sina liv. Smärta skapar då ett lidande för patienten. Dock 

påvisades inga samband mellan smärta och livskvalitet (Kutner et al., 2007).  

 

I den kvantitativa studien Smith et al. (2010) framgick att smärtan hos patienterna endast 

förändrades lite fram till fyra månader innan döden. De sista månaderna i livet ökade dock 

smärtan stadigt. Studien visade även signifikanta skillnader av smärta mellan olika grupper. 

Bland annat var smärta vanligare hos patienter under 65 år än de över 65 år. Det var även 

vanligare med smärta för kvinnor än män. Studien visade även att patienter med lägre inkomst 

gav mer uttryck för smärta än de med högre inkomst gjorde. Anhöriga var mer benägna att 

uppge smärta hos patienterna, än patienterna själva (Smith et al., 2010). I den kvantitativa 

studien av Boström et al. (2003) delades de palliativa patienterna in i två grupper där en grupp 

var för patienter med hög smärta och den andra för patienter med låg smärta. Resultatet visar 

att patienterna med låg smärta överlevde längre, än de patienterna med hög smärta. Patienter 

med hög smärta löper ökad risk för påverkan av psykisk funktion. Inga övriga signifikanta 

skillnader kunde påvisas mellan de två grupperna, inte heller mellan män och kvinnor 

(Boström et al., 2003). Studier visar att smärtan hos den palliativa patienten ökar i livets 

slutskede (Boström et al., 2003; Smith et al., 2010).  

 

6:2:3 Biverkningarnas inverkan på vårdandet 

Anhöriga påvisar svårigheter att identifiera symtom, vilket påverkar patientens smärtlindring 

(McPherson & Addington-Hall, 2004). Cancerpatienter med smärta har en större känsla av 

hopp (Utne, Miaskowski, Bjordal, Paul, Jakobsen och Rustøen, 2008) 

Anhöriga ansåg att svårigheter med smärtlindring berodde på kommunikationsbrist, sänkt 

medvetandegrad samt överlappning av symtom, vilket påvisas i den kvalitativa studien 

McPherson och Addington-Hall (2004). Med överlappning av symtom menas att symtom för 
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cancer är liknande de som kan ses vid depression och oro, såsom trötthet, viktminskning och 

dålig koncentration. Svårigheter att urskilja vad symtomens grund låg i gjorde att anhöriga 

upplevde problem att identifiera depression och oro (McPherson & Addington-Hall, 2004). 

 

I en kvantitativ studie av Utne et al. (2008) användes mätinstrumentet Heart Hope Index 

(HHI), som mäter känslan av hopp hos cancerpatienter. Resultatet i studien visar att 

cancerpatienter har negativ korrelation med smärtkaraktärer såsom sömn relationer, livsglädje 

och sinnesstämning. Detta innebär att desto mer smärtan inverkade på dessa fyra desto mer 

ökade hoppet. Exempelvis om smärtan påverkade sömnen och försämrade sinnesstämningen 

så förstärktes patientens hopp. Samma mönster kan ses mellan patienter och resterande av 

norska befolkningen som inte lider av samma smärtproblematik. Patienterna som har en större 

påverkan av smärta har större hopp än resterande av norska befolkningen (Utne et al., 2008). 

 

Enligt Davies et al. (2011) ansåg 55 % av patienterna i denna kvantitativa studie att 

medicinerna orsakat dem biverkningar, då främst opoidier. Dåsighet var den biverkning som 

ansågs vanligast förekommande (Davies et al., 2011). Resultatet i en kvalitativ studie visade 

dock att inga anhöriga ansåg att patienternas medvetande någon gång varit påverkat av 

smärtlindringen (McPherson & Addington-Hall, 2004). 

 

6:2:4 Smärtlindringens betydelse för vårdandet i livets slutskede 

En fungerande smärtlindring är det viktigaste för livskvalitet. Utan det kan en känsla av 

hjälplöshet uppstå (Davies et al., 2011; Yurk et al., 2002). 

I den kvalitativa studien Yurk et al., (2002) framkom det att en fungerande smärtlindring var 

det viktigaste för både patient och vårdpersonal då de fick rangordna kvalitetsindikatorer för 

livskvalitet (Yurk et al., 2002). Vidare menar vårdarna att doseringen av smärtstillande 

läkemedel och smärtlindring har en högre prioritet än själva biverkningarna. Två 

huvudsakliga fördelar som patienterna i studien förväntat sig av smärtlindringen är att de kan 

kontrollera sin egen vård, samt att de önskar utgöra minskad belastning för sina anhöriga 

(Yurk et al., 2002). Den kvantitativa studien Davies et al. (2011) visar att mediantiden för 

patientens smärtperiod var 60 minuter, och den högsta smärtintensiteten inträffade efter 15 

minuter samt att det tar 30 minuter innan medicinerna har fullgod effekt. Därmed får inte 

patienterna tillräcklig behandling då smärtepisoden inte kan avbrytas med hjälp av läkemedel 

innan den högsta smärtintensiteten inträffar. Resultatet visar att 76 % av patienterna i studien 

kunde åtgärda sin genombrottssmärta medan 12 % inte hade kunskap om adekvat 
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smärtlindring för detta fenomen. Vidare skrivs att 76 % patienter var nöjda med sin 

smärtlindring medan 22 % av patienter var missnöjda (Davies et al., 2011).  

 

6:3 Den palliativa patienten i livets slutskede 

 

6:3:1 Den palliativa patientens tankar 

Rädslan för smärta är det största orosmomentet för palliativa patienter (Andersson & Kralik, 

2008; Boström et al., 2003; Doumit et al., 2007). 

Patienterna i den kvalitativa studien Doumit et al. (2007) uttrycker en oro för att vara 

beroende och bli en börda för andra i sin omgivning. Att vara beroende skapar ett tillstånd av 

maktlöshet, enligt patienterna i studien. En av patienterna berättade att beroende innebar att 

han förlorar kontrollen över sitt liv, samt kände sig som en börda för andra. Ett tillstånd av 

beroende blev en konstant påminnelse om sin sjukdom. Patienterna i studien uttrycker att de 

känner sig psykiskt mer avslappnade om de kan ta hand om sig själva, såsom att kunna gå på 

toaletten själv eller att kunna laga sin egen mat. Alla deltagande patienter i studien uttrycker 

tydligt att de inte gillar när människor tycker synd om dem, vare sig genom handling eller 

genom ord. Att människor tycker synd om dem uppfattade patienterna som ett hot mot deras 

självuppfattning och det får patienterna att känna sig svaga. Samma studie av Doumit et al. 

(2007) tar upp att många patienter kände sig deprimerade över att lämna sin familj och ville 

vårdas hemma för att kunna ha dem vid sin sida. De kände även en trygghet med att befinna 

sig i en välkänd miljö. Att vårdas på sjukhus beskrevs som en ständig påminnelse om sin 

progresserande sjukdom. Flera av patienterna jämförde en sjukhusvistelse med att vara på en 

kyrkogård, och de blev hellre begravda än inlagda på sjukhus (Doumit et al., 2007). 

Ytterligare i studien Doumit et al. (2007) beskriver patienterna att det värsta med sjukdomen 

är de psykiska symtomen och framförallt smärta. Det fanns en rädsla för att inte kunna 

hantera smärtan i ett senare skede i sjukdomsförloppet. Rädslan för smärtan var för några 

patienter större än rädslan för döden. Patienter uttryckte att de ibland kände en önskan av en 

påskyndad död, framför att lida av smärta (Doumit et al., 2007). Smärta var ett symtom som 

patienterna i den kvalitativa studien Andersson och Kralik (2008) uttryckte störst rädsla inför, 

och fick sina anhöriga att ge löfte om att ge dem smärtlindring för att lindra deras lidande. 

Patienterna i en kvantitativ studie av Boström et al. (2003) med låg smärta, det vill säga VAS 

mindre eller lika med 3, uttalade att smärta eller rädsla för ökad smärta var det som oroade 

dem mest. Brist på energi och trötthet var det nästa vanligaste orosmomentet för 36 % av 
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patienterna med låg smärta och 28 % för de med hög smärta, vilket inkluderar de med VAS 

över 3. Övriga patienter var oroliga över familj och barn, ekonomi samt förmåga att utföra 

vardagliga arbeten och aktiviteter (Boström et al., 2003). Patienterna i en annan kvantitativ 

studie skattar sig annorlunda än resterande norska befolkningen (Utne et al., 2008). I studien 

framgår även att patienterna känner färre rädslor, har mer tro som ger tröst och skattar sig ha 

högre inre styrka, än resterande norska befolkningen, trots sin smärtproblematik. De har 

använt sig av skattningsinstrumentet HHI som mäter nivåer av hopp hos patienterna (Utne et 

al., 2008), vilket skiljer sig från övriga resultat. 

 

6:3:2 Den palliativa patientens lidande 

Resultatet i en kvantitativ studie av Kutner et al. (2007) skrivs att låg smärta ger ett ökat 

välbefinnande. I den kvantitativa studien Utne et al. (2008) påvisas att låga eller inga 

korrelationer mellan känslan av hopp och smärta inte är relaterat till graden av 

smärtintensiteten. Smärta ger ett lidande för patienten, dock fann inte Kutner et al. (2007) 

något signifikant samband mellan smärta och livskvalitet i sin kvantitativa studie. Det 

framkommer däremot i Boström et al. (2003) kvantitativa studie att smärta har negativ 

inverkan på livskvalitet. Det skrivs vidare i Kutner et al. (2007) att efter en veckas inläggning 

på sjukhus minskar smärtan för patienterna och det fysiska välbefinnandet ökar närmare 

döden. Varken smärta eller övriga fysiska symtom kunde kopplas till livskvalitet. Det finns 

inget samband mellan lidande på grund av smärta och ålder, sjukdomstid eller diagnos 

(Kutner et al., 2007). Vilket tidigare tagits upp i den kvantitativa studien av Smith et al. 

(2010), där resultatet påvisar signifikant samband mellan smärta och ålder.  

 

7. Resultatdiskussion 

Syftet med den här översikten var att med en systematisk litteraturöversikt belysa 

smärtlindringens roll för omvårdnad av palliativa patienter i livets slutskede. Två av de delar 

författarna urskiljt och som framkom i resultatet är kommunikation och lidande, vilket 

författarna avser ta upp i denna diskussion.  

 

7:1 Kommunikation 

Ett nytt och tidigare, av författarna till litteraturöversikten, icke diskuterat perspektiv av 

smärtlindring är kommunikationens betydelse och inverkan på smärtlindring. Dels visas i 

resultatet att kommunikation har en betydande roll för att smärtlindring ska vara tillräcklig, 
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men även kommunikationens inverkan på patienters oro och smärta, hur kommunikation i sig 

kan lindra (Doumit et al., 2007; McPherson & Addington-Hall, 2004). Kommunikationens 

betydelse för relevant smärtlindring framgår av resultatet från en studie av Miettinen, Tilvis 

och Karppi Arve (1998) där det skrivs att anhöriga beskrev svårigheter i kommunikationen 

med vårdpersonal, vilket kunde leda till otillräcklig smärtlindring för patienten då dennes 

tankar och önskemål inte framkom. Husserl (2004) menar att det är tack vare medvetandet allt 

i människans omgivning får en mening och att hon upplever den meningsfull. Vidare skrivs 

att människan alltid förhåller sig till en meningsfull helhet. Utan medvetandet kan dock inte 

denna meningsfullhet med att vara i världen upplevas. Författarna relaterar detta till 

översiktens resultat som visar att det är vanligt med smärtkontroll genom sedering, opioider 

och psykofarmaka för palliativa patienter i livets slutskede. När patienters medvetande 

påverkas av denna typ av smärtkontroll påverkas så även människans omgivning samt dess 

mening. För patienter i livets slutskede förekommer både symtom och 

läkemedelsbiverkningar som påverkar patientens medvetande och därmed, enligt Husserls 

teori känslan av att vara meningsfull. I den systematiska litteraturöversiktens resultat framgår 

det även att patientens sätt att vara kan förändras som följd av otillräcklig smärtlindring och 

anhöriga kan uppleva patienten annorlunda. En parallell kan dras till när smärtlindringen 

resulterar i medvetandesänkning hos patienten. Även då är ju inte patienten den person 

anhöriga är vana vid att möta. Tankar som dyker upp hos författarna till den systematiska 

litteraturöversikten är vad det optimala är för patient och anhöriga och om det i alla lägen är 

genomförbart. I den systematiska litteraturöversiktens resultat beskriver flera inkluderade 

vetenskapliga artiklar att rädslan för smärta är det största orosmomentet för palliativa 

patienter. Samtidigt beskrivs att de inte vill förlora kontrollen över sig själva eller sina liv. Av 

detta ses att smärtlindring är nödvändigt för att stärka den palliativa patientens livskvalité 

samtidigt som det är viktigt att ha en öppen kommunikation med vad biverkningar av vissa 

smärtlindringsbehandlingar kan bli. Detta för att alla inblandade, så som patient, anhöriga och 

vårdpersonal ska vara införstådda i detta. Det är även viktigt att patienten får möjlighet att ge 

uttryck för sina önskemål och berätta vad den vill. Det är den palliativa patientens smärta och 

medvetande som påverkas i första hand och sekundärt anhörigas reaktioner på det. 

 

Rädsla för smärta är det största orosmomentet för palliativa patienter. Resultatet visade vikten 

av öppen kommunikation mellan patient, anhöriga samt vårdpersonal. Dessa parters åsikter 

behöver tas på allvar samt att parterna bör ta del av beslut kring bland annat 

behandlingsstrategier, samt valet av dessa. Översiktens resultat visar att genom öppen 



 

21 
 

kommunikation, lyhördhet och delaktighet lindrar patienters oro samt ökar chanserna för 

tillräcklig och adekvat smärtlindring (Andersson & Kralik., 2008; Boström et al., 2003; 

Doumit et al., 2007; McPherson & Addington-Hall, 2004). Författarna till systematiska 

litteraturöversikten relaterar även detta resultat med Husslers teori, om medvetandets 

betydelse för människans känsla av en meningsfull existens, till när en patients åsikter och 

behov inte tas på allvar vilket dels ökar risken för otillräcklig smärtlindring samt även risken 

att patienten inte känner sig sedd (Husserl, 2004). Då patienten och dess anhöriga är delaktiga 

i vården ges möjlighet till öppen kommunikation vilket ökar chanserna för god smärtlindring. 

Författarnas, till den systematiska litteraturöversikten, tolkning av bakgrund samt resultat är 

att om kommunikationen värdesätts påverkas smärtlindringen positivt, men så även 

omvårdnaden för patienten. Fridegren och Lyckander (2001) menar att det är viktigt att 

tillgodo se den palliativa patientens behov snarast eftersom patienten inte har tid att bli 

påverkad av smärta då det påverkar dennes livskvalitet negativt. Eftersom patienter i livets 

slutskede har begränsat med tid är det viktigt att upprätta en ärlig och öppen kommunikation 

för möjlighet till förbättrad omvårdnad.  

 

7:2 Lidande 

Den andra av de två delar författarna urskiljt och som framkom i resultatet är lidande och nu 

avses ta upp.  

I diskussionen kring kommunikation togs av författarna till den systematiska 

litteraturöversikten upp att resultatet visade rädsla som största orosmomentet för palliativa 

patienter i livets slutskede. Författarna anser att detta bör tas upp även i relation till lidande då 

denna oro för smärta skapar ett lidande för patienten och inte nödvändigtvis själva smärtan. 

Rädslan och oron för smärta var hos många patienter större än rädslan för döden. Enligt 

översiktens resultat var det viktigaste med smärtlindringen att den skulle komma att lindra 

smärtan helt, vilket om det uppfylls minskar patientens lidande. En fungerande smärtlindring 

anses viktigare än eventuella biverkningar. Vissa patienter var fast beslutna till viljan att dö i 

hemmet och då smärtan ökar i livets slutskede kan patientens önskan uppfyllas och lidande 

minskas när anhöriga får möjlighet att administrera smärtlindring i hemmet. Ju lägre smärta 

desto högre välbefinnande, dock förekommer vissa motsägelser i resultatet huruvida smärta 

påverkar livskvalitet eller inte. Vad som dock skapar lidande för patienter är när smärtan 

påverkar deras vardagliga liv. I vissa fall medför smärtan inläggning på sjukhus och därmed 

kan inte patientens önskan om att få dö i hemmet uppfyllas (Andersson & Kralik, 2008; 
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Boström et al., 2003; Davies et al., 2011; Doumit et al., 2007; Kutner et al., 2007; McPherson 

& Addington-Hall, 2004; Smith et al., 2010; Yurk et al., 2002). Detta resultat kopplar 

författarna till översiktens problemformulering där Erikssons teori beskrivs där hon menar att 

lidande både kan innebära kroppslig smärta samt själsligt/andligt lidande (Eriksson, 1994).  

Kroppslig smärta kan ge ett lidande som är outhärdligt och leder till att patienten får en 

själslig/andlig död. Alla tillgängliga medel och strategier bör enligt Eriksson (1994) användas 

för att lindra denna smärta. Det skrivs vidare om det själsliga/andliga lidandet där patientens 

upplevelser såsom skuld, förnedring och skam kan uppstå i relation till sin behandling eller 

sjukdom. Dessa känslor kan patienten själv uttrycka eller känna, men det förekommer även 

föreställningar hos vårdpersonal och omgivning som påverkar patienten negativt i sitt 

själsliga/andliga lidande (Eriksson, 1994). 

 

Författarna relaterar Erikssons teori om kroppslig smärta till studien av McPherson & 

Addington-Hall (2004) där de beskriver hur smärtan tog sitt uttryck på patienter så anhöriga 

inte längre kände igen dem. När smärtan påverkar patienter så till den grad att den förändrar 

patientens personlighet skapas ett lidande för denne. Författarna tror detta medför ett lidande 

även för anhöriga eftersom personligheten hos patienten förändras och anhöriga därmed inte 

känner igen den de en gång lärt känna. Författarna relaterar även Erikssons teori om 

själsligt/andligt lidande (Eriksson, 1994) till resultatet i flera studier som visar att patienten 

väljer att dölja sin smärta för sina närstående för att skona dem (Doumit et al., 2007; 

McPherson & Addington-Hall, 2004). Genom att patienten håller sina känslor och sin smärta 

inom sig tror författarna att ett onödigt lidande skapas. Detta dels genom att patienten inte kan 

uttrycka sina känslor och tankar, samt anhöriga som märker av att det är något som inte sägs 

men som de inte får ta del av. Miettinen et al. (1998) visar i sitt resultat att då patientens 

åsikter åsidosätts ökar risken för otillräcklig smärtlindring, vilket innebär ett ökat lidande på 

grund av en bristande kommunikation. Öhlén (2001) menar att för en fungerande 

kommunikation krävs en ömsesidighet. Alla inblandade parter behöver vara öppna för att ta 

emot men även för att ge. Detta för att skapa ett förtroende och en trygghet i 

kommunikationen (Öhlén, 2001). Vårdpersonal kan genom att stötta patient och anhöriga 

arbeta fram detta förtroende som lägger grunden för en trygg kommunikation. Genom det kan 

det själsliga/andliga lidandet som Eriksson (1994) beskriver lindras. En trygg kommunikation 

leder i sin tur till ökade möjligheter att lindra annat lidande och lokalisera bästa möjliga 

medicinska smärtlindring hos den palliativa patienten. 
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8. Metoddiskussion 

 

8:1 Databassökning 

Författarna till översikten valde att begränsa sökningen till en databas vilket kan ses som en 

svaghet då väsentliga artiklar kan ha missats och kan påverka resultatet. Författarna använde 

databasen Cinahl med motivering till att databasen innehåller omvårdnadsforskning som 

belyser översiktens syfte enligt Forsberg och Wengström(2008). Då författarna upplevde att 

ett tillfredsställande resultat uppnåtts efter sökningarna i Cinahl valdes relaterat till 

beskrivningen av Friberg(2006) att hitta hanterbart och avgränsat material, vilket av 

författarna ansågs vara uppfyllt. Enligt Forsberg och Wengström (2008) underlättas 

databassökningen om relevant sökord identifierats innan sökningen påbörjas. Genom att innan 

databassökningen ingående diskutera kring vilka sökord som tros lyfta fram 

litteraturöversiktens syfte kan sökningen underlättas. Dock är det viktigt att under 

databassökningen anpassa och justera sökorden. Detta för att försöka fånga in relevanta 

artiklar för litteraturöversiktens syfte. Att gå in med inställningen att redan innan 

databassökningen ha identifierat de sökord som behövs kan medföra en begränsning av 

sökningen. Relevanta artiklar för den systematiska litteraturöversiktens syfte kan missas. En 

tydligt avgränsat syfte i kombination med en ständig bearbetning av sökorden under 

databassökningen kan underlätta för att identifiera relevanta artiklar för litteraturöversikten.  

 

Då de valda vetenskapliga artiklarna härstammar från flera olika delar av världen kan 

överförbarheten till svensk kultur diskuteras. Då flera artiklar behandlar samma område är det 

intressant att jämföra skillnader och likheter i deras resultat och se om det skiljer sig beroende 

på var de är utförda. De flesta av artiklarna härstammar dock från västerländsk kultur och de 

som inte gör det har liknande resultat. På detta grundar författarna till litteraturöversikten att 

överförbarheten till svensk kultur är möjlig. Det är dock viktigt att vara medveten om 

ovanstående.  

 

 

8:2 Inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa databassökningen söktes de vetenskapliga artiklarna inledningsvis mellan 

åren 2002-2012. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ger begränsning av årtal ett snävare 

och mer preciserat sökningsresultat. Denna typ av avgränsning visade sig inte begränsa 
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sökresultatet för mycket, snarare tvärtom. Vid en av sökningarna var sökresultatet alldeles för 

stort och författarna fick i slutänden avgränsa sökningen till åren 2010-2012 för att kunna 

behandla sökresultatet. Författarna anser att genom denna avgränsning ges möjligheten att få 

man fram aktuell forskning som är överförbar till nutiden.  

 

Ett annat inklusionskriterium i litteraturöversikten var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha 

ett abstrakt. Detta valdes för att underlätta arbetet i att söka igenom träfflistan med artiklar 

och hitta de som kunde belysa och besvara litteraturöversiktens syfte. I åtanke hos författarna 

fanns dock det Axelsson (2012) skriver, nämligen att detta inklusionskriterium kunde vara en 

nackdel då kvalitativa artiklar inte alltid har ett abstrakt. Trots detta behölls inklusionskriteriet 

då författarna till litteraturöversikten ansåg databassökningen vara omfattande. Vid en mer 

omfattande studie kan detta inklusionskriterium med fördel uteslutas.  

 

Då andra språk än svenska och engelska inte behärskas fullt ut av författarna till 

litteraturstudien sattes inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara skrivna på antingen svenska 

eller engelska upp. Alla artiklar i databassökningen föll under detta kriterium och därför 

behövde inga artiklar exkluderas på grund av detta. En sådan exklusion kunde ha påverkat 

överförbarheten då relevanta artiklar inte hade inkluderats för att författarna inte kunnat läsa 

dem. Vilket hade varit en svaghet i litteraturöversikten då inte alla relevanta resultat 

redovisats.  

 

Ännu ett inklusionskriterium i den systematiska litteraturöversikten var att artiklarna skulle 

vara vetenskapligt granskade för att fånga trovärdiga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

Detta gjorde att författarna aldrig kom i kontakt med artiklar som inte uppfyllde detta 

kriterium och artiklar med relevans för litteraturöversiktens syfte kan ha blivit exkluderade. 

Förmodligen hade sådana artiklar exkluderats senare i kvalitetsgranskningen och anses inte 

påverka litteraturöversiktens resultat. 

 

Artiklarna skulle även vara etiskt granskade eller föra ett etiskt resonemang. Detta gjorde de 

flesta artiklar inkluderade i litteraturöversikten med undantag av en. I den artikeln framgår 

detta inte tydligt men anses tillföra till litteraturöversiktens resultat och har därför blivit 

inkluderad. Dock är det viktigt att ha i åtanke att artikelns etiska resonemang är otydligt 

formulerat i artikeln och författarna till den systematiska litteraturöversikten tolkat att den för 

ett etiskt resonemang utifrån sina kunskaper.  
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Att inte inkludera palliativa patienter under 18 år i studien gör att inte hela den palliativa 

vården för patienter i livets slutskede speglas. Författarna är medvetna om detta och ansåg 

pediatrisk palliativ vård så pass speciell att den behöver belysas enskilt. 

 

8:3 Kvalitetsgranskning 

Till kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna användes en modifierad version av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) samt Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar, se bilaga 1 och 2. 

Granskningsmallarna valdes för att de fokuserade på de delar av artiklarna som författarna 

ansåg relevanta för litteraturöversiktens syfte. Då det finns fler mallar för kvalitetsgranskning 

av artiklar finns möjlighet att artiklarna kan tolkas och bedömas på annat vis. Det är därför 

viktigt att noggrant välja en granskningsmall som passar syftet med ens studie (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Med hjälp av valda granskningsmallar bedömdes alla 

vetenskapliga artiklars kvalitet i tre nivåer, låg, medel och hög. För att stärka trovärdigheten 

av kvalitetsgranskningen användes forskartriangulering. Detta var viktiga hjälpmedel för att 

antingen inkludera eller exkludera artiklarna i litteraturöversikten.  

Av de vetenskapliga artiklarna som gick vidare till kvalitetsgranskningen exkluderades endast 

en som inte bedömdes som trovärdig utifrån vald granskningsmall. Då denna redovisas i 

metodavsnittet stärks litteraturöversiktens trovärdighet (Forsberg och Wengström, 2008). 

 

8:4 Dataanalys 

Genomförandet av dataanalysen var inte helt oproblematisk då både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikten. Att hitta ett passande sätt att analysera 

de båda olika ansatserna såg författarna som en stor utmaning. Genom mycket diskussion, 

överväganden och med stöd utav Axelsson (2012) samt Forsberg och Wengström (2008) 

valdes en dataanalysmetod ut. Till en början behandlades de olika ansatserna var och en för 

sig eftersom artiklarna är uppbyggda på olika vis beroende på ansats (Axelsson, 2012). Med 

de kvalitativa artiklarna användes en modifierad version av latent innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström, 2008) och med de kvantitativa en modifierad version av metaanalys (Axelsson, 

2012). Genom att analysera artiklarnas resultat på det viset kunde materialet behandlas och 

redovisas i underkategorier samt kategorier som formade litteraturöversiktens resultat. Tankar 

finns om resultatet blivit annorlunda om samma analysmetod använts trots olika ansats på de 
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vetenskapliga artiklarna. Genom att använda metaanalys på de kvalitativa artiklarnas resultat 

kanske relevant resultat inte inkluderats och bearbetats då vissa steg som ingår i en 

innehållsanalys inte görs. Material riskerar möjligtvis att falla bort då det komprimeras utan 

lika mycket bearbetning i en metaanalys. Författarna till den systematiska litteraturöversikten 

får ett större ansvar i sin tolkning av materialet att kategorier överensstämmer med de 

vetenskapliga artiklarnas resultat. Om den modifierade latenta innehållsanalysen i sin tur 

använts på de kvantitativa artiklarna kanske artiklarnas resultat komprimerats så till den grad 

att materialet blivit svårt att använda i den systematiska litteraturöversiktens resultat. För att 

på ett rättvist sätt analysera de vetenskapliga artiklarnas resultat är möjligtvis en anpassad 

analysmetod beroende på de vetenskapliga artiklarnas ansats att rekommendera. Detta för att 

möjliggöra en bearbetning av materialet där inget går till miste. 

 

8:5 Överförbarhet och trovärdighet 

Genom att författarna på ett tydligt sätt beskrivit tillvägagångssätt av litteraturöversikten 

stärks enligt Polit och Beck (2004) trovärdigheten. Författarna har även använt 

forskartriangulering i dataanalysen och även detta stärker litteraturöversiktens trovärdighet 

(Polit & Beck, 2004). Författarna har även redovisat artikelsökningens styrkor och svagheter. 

Om resultatet i litteraturöversikten kan överföras till andra grupper och miljöer menar Polit & 

Beck (2004) att trovärdigheten stärks. Författarna till litteraturöversikten anser att resultatet är 

överförbart till den palliativa vården. Vikten av en trygg kommunikation samt att lindra 

lidande kan även överföras till patienter, anhöriga och vårdpersonal i andra sammanhang 

inom vården.  

 

9. Slutsats 

Resultaten i de olika studier som, av författarna till litteraturöversikten, bearbetats visar att 

patienter känner oro för smärta och att den bör lindras i största möjliga mån. Oron i sig kan 

leda till ett själsligt/andligt lidande som Eriksson (1994) beskriver. Då patienter ofta försöker 

hålla sina känslor, tankar och smärta inom sig skapas ett onödigt lidande för både patient och 

anhöriga. Detta eftersom patienten får kämpa med mycket på egen hand och anhöriga ofta 

märker att något är fel men inte vet riktigt vad. Hos anhöriga kan det leda till en känsla av 

maktlöshet som även hos dem kan leda till ett själsligt/andligt lidande. Patienter uttrycker sin 

oro och smärta olika och bör bemötas med lyhördhet från anhöriga och vårdpersonal. 

Eftersom ingen kan veta hur den individuella palliativa patienten upplever sin oro och smärta 
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menar Öhlén (2001) att anhöriga och vårdpersonal bör vara lyhörda och främja öppen och 

ärlig kommunikation för att kunna tillgodose patientens önskningar och behov. Genom ett 

ömsesidigt förtroende kan en trygg kommunikation byggas upp (Öhlén, 2001). Kan en trygg 

kommunikation mellan alla inblandade parter uppnås tror författarna att smärtlindringens roll 

kan åskådliggöras och utveckla omvårdnaden för den palliativa patienten.    

 

9:1 Förslag till fortsatt forskning 

Då författarna inte fann så mycket forskning som svarade an på litteraturöversiktens syfte som 

förväntat anses det finnas behov av fortsatt forskning. Vidare forskning kring ämnet öppnar 

möjligheten för ytterligare förbättrad omvårdnad för palliativa patienter i livets slutskede. 

Ytterligare resultat kring patienter, anhöriga samt vårdpersonals tankar kring hur 

smärtlindringen påverkat omvårdnaden önskas av författarna, samt hur smärtlindringens 

förfarande kan förbättras i vidare utveckling av vården.  
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Litteratur sökning i databasen Cinahl 

Sökning Sökord Antal 

träffar/Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Granskade 

artiklar (använda 

artiklar) 

1 Quality of life AND Pain AND Palliative care 102 18 11 5(5) 

Nr. 1, 2, 5, 8, 9 

2 Palliative care AND Experienc* AND Pain 8 8 2 1(1) 

Nr. 4 

3 Experienc* AND Palliative AND Analgesia 3 3 1 0(0) 

4 Palliative AND Pain AND experienc* 36 10 3 3(2) 

Nr. 3, 7 

5 Pain AND palliative care AND Qualitative studies 26 26 2 2(2) 

Nr. 6, 10 
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Granskningsmall för kvalitetsbedömning 

Kvalitativa artiklar 

 

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:  Låg Medel Hög 

  

 Fråga Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15. Anges var studien genomfördes?   

16. Anges när studien genomfördes?    

17. Anges vald datainsamlingsmetod?   

18. Är data systematiskt insamlade?   

19. Presenteras hur data analyserats?    

20. Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21. Besvaras studiens syfte?   

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet+   

24. Är studien etiskt granskad eller för ett etiskt resonemang?   

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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Erhållen poäng: 
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 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet titelns innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån studiens syfte?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24. Besvaras studiens frågeställningar?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Är studien etiskt granskad eller för ett etiskt 

resonemang? 

  

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    



  
 

 
 

Bilaga 4 

Artikelmatris 

Nr Författare/År/Land Tidskrift/Titel Syfte Metod Resultat Granskning 

1 Andersson, B-A et 

al./ 2008/ 

Australien 

Palliative and 

supportive 

care/Palliative 

care at home: 

Carers and 

medication 

management. 

Presentera 

anhörigvårdares 

erfarenheter av att 

administrera 

medicin. 

Kvalitativ studie. 

N=14 

anhörigvårdare. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologi 

Innehållsanalys 

Anhörigvårdarna 

ansvarade gärna för 

administreringen av 

läkemedel om det 

medförde att patienten 

kunde vårdas hemma 

som de önskade. 

Hög (88 %) 

2 Boström, B/ 2003/ 

Sverige 

Journal of clinical 

nursing/ A 

comparison of 

pain and health-

related quality of 

life between two 

groups of cancer 

patients with 

differing average 

levels of pain. 

Beskriva och 

jämföra smärta och 

hälsorelaterad 

livskvalité i två 

grupper av 

cancerpatienter 

inom palliativ vård 

samt att beskriva 

sambandet mellan 

smärta och 

hälsorelaterad 

livskvalité. 

Kvantitativ studie. 

Deskriptiv analys. 

N=75. 

Frågeformulär och 

mätinstrument 

såsom VAS. 

Patienter med medel 

till svår smärta hade 

signifikant värre 

smärtintensitet vid de 

flesta tillfällen jämfört 

med patienter med 

mild smärta. De hade 

även signifikant färre 

månaders överlevnad. 

Medel (79 %) 

 

  



 

 

 Bilaga 4 

3 Davis, A et al./ 

2010/ Danmark, 

Tyskland, Sverige, 

England 

European 

Journal of Pain/ 

Multi-centre 

European study 

of breakthrough 

cancer pain: 

Pain 

characteristics 

and patient 

perceptions of 

current and 

potential 

management 

strategies. 

Karakterisera 

genombrottssmärta 

i olika 

populationer av 

cancerpatienter. 

Kvantitativ studie 

med analytisk 

statistik.  

N=320. 

Frågeformulär, 

rekommenderade 

instruktioner. 

Resultatet bekräftar 

genombrottssmärtans 

påverkan både när det 

gäller smärtans 

påverkan på dödlighet 

och även att den 

påverkar aktiviteterna 

i det vardagliga livet. 

Medel (79 %) 

4 Doumit, M.A.A. 

et al./ 2007/ 

Libanon 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing/ The 

lived experience 

of Lebanese 

oncology 

patients 

receiving 

palliative care 

Att tydliggöra 

livserfarenheter 

hos libanesiska 

cancerpatienter 

som får palliativ 

vård, för att öka 

och ta tillvara 

förståelsen av 

deras erfarenheter. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

fenomenologisk 

design. 

N=10. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Deltagarna lyfte fram 

avsaknaden av 

självständighet, deras 

ogillande för 

medlidande, oron för 

familjen och över 

familjens oro, tilliten 

till gud, ogillandet av 

sjukhusvistelser, 

behovet att vara 

aktiva, rädslan för 

smärta och behovet av 

kommunikation. 

Hög (88 %) 

 

  



 

 

Bilaga 4 

5 Kutner, J-S/ 2007/ 

USA 

Journal of Pain 

and symptom 

management/ 

Time Course 

and 

characteristics if 

Symptom 

Distress and 

Quality of Life 

at the End of 

Life. 

Beskriva 

karakteristiska och 

hitta korrelationer 

av symptom såsom 

smärta och 

livskvalité hos 

patienter som får 

palliativ vård. 

Kvantitativ studie 

med deskriptiv 

analys. 

N=221. 

Frågeformulär 

och intervjuer. 

Avsaknad av energi 

och smärta var de mest 

förekommande och 

mest besvärande 

symtomen enligt 

deltagarna. Alla andra 

fysiska besvär ansåg 

deltagarna bero på den 

besvärande smärtan. 

Det fanns inga 

signifikanta 

associationer mellan 

patientens karaktär och 

deras besvär på grund 

av smärta. 

Medel (86 %) 

6 McPherson, C-J/ 

2004/ England 

Journal of pain 

and symptom 

management/ 

Evaluating 

palliative care: 

Bereaved family 

member´s 

evaluations of 

patient’s pain, 

anxiety and 

depression. 

Kartlägga hur 

ombuden 

utvärderade och 

bedömde 

patientens smärta, 

oro och depression 

i livets slutskede. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

N=30 anhöriga. 

Intervjuer. 

Många patienter 

försökte dölja sina 

symtom och psykiska 

symtom var lättare för 

patienten att dölja för 

ombuden än fysiska.  

Svårigheterna med 

symtomlindring ansåg 

ombuden bero på 

bristande 

kommunikation och 

överlappning av 

symtom. 

Hög (92 %) 

 



 

 

Bilaga 4 
7 Mehta, A et 

al./2011/ Kanada 

Oncology 

nursing forum/ 

Striving to 

respond to 

palliative care 

patients´ pain at 

home: a puzzle 

for family 

caregivers. 

Beskriva de typer 

av smärta 

palliativa patienter 

upplever och hur 

deras 

anhörigvårdare 

bedömer smärtan 

och ingriper. 

Kvalitativ. 

Grounded theory. 

N=24. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Anhörigvårdarna 

identifierade många 

olika typer av smärta 

och använde sig av 

olika 

smärtlindringsmetoder. 

Alla anhörigvårdare 

kunde inte urskilja 

skillnaden mellan 

olika smärttillstånd 

och använde samma 

behandling till allt. 

Detta ledde till 

bristande smärtlindring 

och frustration hos 

anhörigvårdarna. 

Hög (92 %) 

8 Smith, A-K et al./ 

2010/ USA 

American 

College of 

Physicians/ The 

epidemiology of 

pain during the 

last 2 years of 

life 

Att beskriva 

förekomst och 

samband av smärta 

under de 2 sista 

åren av livet. 

Kvantitativ studie 

med analystiks 

statistik. 

N=4703. 

Interjuver 

Förekomsten av 

smärta under de 2 sista 

levnadsåren höll sig 

oftast på samma nivå 

fram till de fyra sista 

månaderna I livet. Då 

ökade smärtan kraftigt, 

speciellt hos 

patienterna med artrit.  

Den sista månaden i 

livet hade 60 % av 

patienterna förekom 

smärta. 

Hög (86 %) 



 

 

9 Utne et al./ 2008/ 

Norge 

Palliative 

supportive care/ 

The relationship 

between hope 

and pain in a 

sample of 

hospitalized 

oncology 

patients. 

Att beskriva nivån 

av hopp hos en 

grupp 

sjukhusinlagda 

cancerpatienter 

med smärta. 

Kvantitativ studie 

med deskriptiv 

statistik.  

N=225. 

Frågeformulär 

och granskning av 

patientjournaler. 

Resultatet visade att 

hopp är mer relaterat 

till psykosociala 

effekter på smärta än 

på de fysiska 

effekterna. 

Hög (90 %) 

10 Yurk, R et al./ 

2002/ USA 

Journal of pain 

and symptom 

management/ 

Understanding 

the continuum of 

palliative care 

for patients and 

their caregivers. 

Att kartlägga vad 

som patienter 

anser bör 

prioriteras vid 

allvarlig sjukdom 

Kvalitativ studie. 

N=32. 

3 Fokusgrupper. 

Fenomenologi 

Smärtlindring var den 

högst rankade kvalitets 

indikator i alla tre 

fokusgrupper. 

Variationer i vad som 

var viktigast vid vård i 

livets slutskede fanns 

mellan patienten och 

vårdgivare. 

Medel (72 %) 

 

 

 


