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Abstrakt

Bakgrund: Patienter i palliativt skede upplever oftast en stark smärta, inte enbart den smärta från 

grundsjukdomen utan också smärta som innefattar oro, ångest, sorg, depression och vrede. Detta i 

sin tur påverkar patienternas livskvalitet. Palliativ vård skall präglas av respekt för patientens 

autonomi, vara individuell och ha som mål att ge en så god livskvalitet som möjligt. Detta kan ske 

med hjälp av tidig identifiering, analys och behandling av smärta, samt andra fysiska, psykiska och 

sociala/ andliga problem. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa livskvalitet i samband med smärta och farmakologisk 

smärtlindring hos patienter som befinner sig i ett palliativt skede.

Metod: Metoden i studien var en systematisk litteraturstudie med analys av sex vetenskapliga 

artiklar, varav tre hade kvalitativ och tre hade kvantitativ ansats. Dessa artiklar kommer från 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Tre teman identifierades ur artiklarna: Smärtans 

påverkan på upplevelsen av livskvalitet, Farmakologisk smärtlindring och dess påverkan på 

upplevelsen av livskvalitet samt Biverkningarnas påverkan på upplevelsen av livskvalitet.  

Resultat: Smärta var en faktor som främst påverkade upplevelsen av livskvaliteten negativt. En 

adekvat smärtlindring kunde förbättra patienters upplevelse av livskvalitet, vilket bidrog till att de 

hade kontroll över smärtan. Biverkningar av farmakologisk smärtlindring kunde påverka 

upplevelsen av livskvalitet negativt. Det fanns en stor oro inför biverkningar och om de inte kunde 

kontrolleras kunde det leda till en försämring av upplevelsen av livskvalitet.

 Slutsats: Om smärtlindringen inte ges på ett adekvat sätt eller om biverkningarna blir för stora kan 

detta leda till att patienten i palliativ vård upplever en försämrad livskvalitet. Individuellt anpassad 

smärtlindring behövs för att patienter inom palliativ vård skall få en så bra livskvalitet som möjligt. 

Utökad forskning behövs avseende hur information och utbildning om farmakologisk smärtlindring 

kan påverka upplevelsen av livskvalitet hos patienter och anhöriga inom palliativ vård. Fler studier 

behövs om hur individanpassning av smärtlindring hos patienter inom palliativ vård kan förbättras. 

Nyckelord: Smärta, smärtlindring, livskvalitet och palliativ vård.
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Inledning

Sandman och Woods (2003) menar att varje människa är unik. Utifrån detta måste vården vara 

individuellt anpassad, och varje patient skall ha möjlighet att påverka sin egen situation. Detta är en 

av anledningarna till att vi i denna litteraturstudie vill belysa hur smärta och farmakologisk 

smärtlindring påverkar livskvaliteten hos patienter i ett palliativt skede. Dessutom har vi i vår 

yrkesutövning och verksamhetsförlagda utbildning upplevt, att det finns en problematik kring att 

tillgodose de behov av smärtlindring, som patienter i ett palliativt skede har och samtidigt 

upprätthålla en god livskvalitet. Oftast används en generell mall när det gäller smärtlindring istället 

för att se till varje patients individuella behov. 

 

Bakgrund

Palliativ vård

Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder mantel. Denna metafor innebär att en 

mantel sveps runt dess bärare för att skydda mot kyla utan att kylan för den skull försvinner. På 

samma sätt skall den palliativa vården lindra den obotligt sjukes obehag (Sandman & Woods, 

2003). Kaasa (2001) definierar palliativ vård som omfattningen av vård av och forskning om 

patienter med obotlig sjukdom och kort förväntat överlevnad. Behandlingens målsättning är att 

skapa förutsättningar för patienten och dennes anhöriga att uppnå bästa möjliga livskvalitet utifrån 

sina förutsättningar. Palliativ vård skall utövas med ett holistisk synsätt, den skall utreda, 

diagnostisera och behandla patientens lidande utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

dimensioner. Arbetssättet är symtominriktat där de besvär som för stunden är den största 

belastningen på patientens livskvalitet skall vara det som prioriteras högst. Vidare skall palliativ 

vård präglas av respekt för varje patients autonomi och individuella lidande samt ha som mål att 

varje patient skall kunna uppnå en så god livskvalitet som möjligt efter sina egna förutsättningar 

(Sandman & Woods, 2003). 

Den moderna palliativa vården har sitt ursprung i hospicerörelsen som grundades i London 1967 av 

Dame Cicely Saunders. Hon startade St. Christophers Hospice som ett alternativ till den mer och 

mer teknologiserade vården med botande behandling som mål. Denna teknologisering gjorde att 

många patienter med obotliga sjukdomar fick uppleva onödig smärta, ångest och ensamhet. 

Hospicerörelsens mål var istället att erbjuda en individuellt anpassad vård, för att skapa en så god 

livskvalitet som möjligt för varje patient utifrån dennes förutsättningar. För att uppnå detta var det 
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nödvändigt att ett tvärprofessionellt vårdteam med läkare, sjuksköterskor, kuratorer, präster och 

sjukgymnaster arbetade tillsammans. En del av verksamheten var inriktad på att ge information, 

hjälp och stöd till de anhöriga så att de i sin tur kunde stödja patienten (Kaasa, 2001). Saunders och 

Baines (1983) menar att en stor del av den palliativa vårdens uppgift är att få patienter med obotliga 

sjukdomar att känna sig trygga, och för att kunna göra det krävs det att sjuksköterskan ser hela 

människan och dennes anhöriga i sitt sammanhang. De anhöriga har en stor uppgift inom den 

palliativa vården att vara ett stöd för den sjuke, men det kräver då att sjuksköterskan i sitt arbete är 

ett stöd för de anhöriga och bidrar med information och hjälp så att de orkar med sin situation. Detta 

synsätt finns fortfarande inom den palliativa vården och beskrivs på liknande sätt av bland annat 

Twycross (1998) och Kvåle (2001). Att insjukna i en livshotande sjukdom är för de allra flesta en 

otäck och livsavgörande händelse. Många associerar livshotande sjukdom med cancer i någon form. 

Just cancerdiagnoser representerar något mycket skrämmande för många och kopplas till svåra 

symtom som smärta och ofrånkomlig död. Cirka 90 procent av patienterna som bedömts vara i 

palliativt skede har någon form av cancer, övriga 10 procent har bland annat kronisk lungsjukdom, 

kronisk hjärtsjukdom och neurologiska sjukdomar (Strang, 2005).  Många som insjuknar i en 

obotlig sjukdom menar, att de upplever hur osäkert livet är, och att de förlorar fotfästet i tillvaron. 

Reaktionen på och hur individen påverkas av att få beskedet om en obotlig sjukdom beror på ålder, 

kön och kulturell kontext (Lindqvist & Rasmussen, 2009). För att kunna arbeta med patienter inom 

palliativ vård krävs det att vårdpersonalen har kunskaper om både somatisk och psykologisk 

omvårdnad, då psykologiska reaktioner är vanliga hos patienter som befinner sig i ett palliativt 

skede. Vidare så kan dessa psykiska besvär ha en negativ inverkan på den somatiska sjukdomens 

förlopp om de inte uppmärksammas och behandlas (Hytten, 2001). I Sverige erbjuds flera olika 

vårdformer för patienter i palliativt skede. Enligt Socialstyrelsen kan de delas in i avancerad 

hemsjukvård specialiserad inom palliativ vård, palliativa konsult- och rådgivningsteam samt 

vårdplatser för palliativ vård (Lindqvist & Rasmussen, 2009).

Livskvalitet

Livskvalitet ett subjektivt fenomen. Det är personligt och högst individuellt vad som uppfattas som 

god livskvalitet. De två vanligaste synsätten på livskvalitet är det socialpsykologiska och det 

hälsorelaterade. Det socialpsykologiska perspektivet belyser att livskvalitet är en persons egen 

upplevelse av positiva och negativa sidor av livet i allmänhet. Livskvalitet ses som en syntes av 

motsatser som positiva och negativa upplevelser, välbefinnande och obehag, glädje och 
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nedstämdhet samt positiva och negativa känslor. I det hälsorelaterade perspektivet ligger 

utgångspunkten i sjukdom. Här ses livskvalitet som ett flerdimensionellt begrepp som inkluderar 

både fysiska, psykiska, sociala, existentiella eller andliga dimensioner och individens bedömning av 

dessa (Kaasa, 2001). WHO definierar livskvalitet som individens uppfattning om den situation han 

eller hon har i tillvaron utifrån det sammanhang och den kultur han eller hon befinner sig i. Detta 

sätts sen i relation till de intressen, förväntningar och personliga mål som varje individ har. Enligt 

WHO är livskvalitet som begrepp väldigt omfattande och kommer att påverkas av varje individs 

fysiska och psykiska hälsa, graden av oberoende, sociala förhållanden samt relationer till andra och 

betydelsefulla händelser i dennes livsmiljö (WHO, 2012). Just livskvalitet under sjukdom menar 

Petersson, Strang och Sjöden (2005) är en subjektiv upplevelse som förändras i takt med 

sjukdomsprocessen, från insjuknandet, via diagnos, eventuell kurativ behandling till den slutliga 

palliativa vården. Patienter i ett palliativt skede kommer att uppleva sin livskvalitet olika beroende 

på de livserfarenheter han eller hon bär med sig sen tidigare, innan han eller hon drabbades av 

sjukdomen. Eftersom livskvalitet är ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp så finns en 

uppfattning att det inte går att mäta den på ett trovärdigt och generaliserbart sätt. Andra menar att 

det inte går att mäta livskvalitet då begreppet är för stort och innefattar för många dimensioner av 

en individs tillvaro (Kaasa, 2001). Det finns trots detta standardiserade frågeformulär som används 

för att mäta livskvalitet. En del av dessa innehåller frågor av generell karaktär som lämpar sig att 

använda på patienter med olika typer av diagnoser (som exempel Medical Outcome Study Short 

Form, förkortat -SF-36). Det finns även diagnosspecifika och områdesspecifika mätinstrument för 

livskvalitet. Förutom dessa standardiserade formulär används även strukturerade intervjuer för att 

uppskatta en individs livskvalitet (Kaasa, 2001). Trots de negativa förespråkarna så har det visat sig 

att mätningar av livskvalitet hos patienter i ett palliativt skede är av största vikt, när resultatet av 

exempelvis lindrande behandlingar och biverkningarna av dessa skall utvärderas. Mätningarna gör 

att det kan uppnås en förståelse för hur dessa behandlingar påverkar tillvaron och behoven som 

finns hos patienter i ett palliativt skede (WHO, 2012).

Smärta

Smärta är liksom livskvalitet en subjektiv upplevelse, ett symtom som av varje individ upplevs 

olika. Smärta kan påverka hela livssituationen för patienten och kan påverka patientens dagliga 

aktiviteter.  Det som händer i kroppen vid olika smärttillstånd är till stor del okänt, de teorier som 

enbart fokuserar på vad som sker i kroppens nerver är otillräckliga för att förklara de besvär som 

3



upplevs i samband med smärta. Därför måste det tas i beaktande, att det även finns en emotionell 

komponent som spelar in i smärtupplevelsen (Bergh, 2009). Smärta delas vanligen in i fyra 

huvudgrupper som baseras på dess karaktär och orsak. Nociceptiv smärta orsakas av aktivering av 

nociceptorer genom en hotande eller verklig vävnadsskada. Denna typ av smärta kan vidare delas in 

i somatisk som kommer från hud, skelett och inflammationer, eller visceral som härrör från 

kroppens inre organ. Neurogen smärta är en annan typ av smärta som beror på skador eller 

dysfunktioner i nervsystemet. Idiopatisk/somatoforma smärtsyndrom är smärta utan känd orsak. 

Forskning har visat att denna typ av smärta ofta är en förening av fysiska skador och psykiska 

stressfaktorer. Den psykogena smärtan kan uppkomma vid olika psykiska sjukdomar och har ingen 

fysiologisk orsak (Bergh, 2009). Twycross (1998) menar att en individs upplevelse av smärta 

definieras av individens sinnesstämning, dennes kampvilja samt den innebörd som individen 

tillskriver smärtan. Detta gör att i smärtbegreppet bör inräknas både fysiska, psykiska, sociala och 

andliga aspekter. Bergh (2009) menar att de fyra olika dimensionerna av smärta samspelar och kan 

därför inte separeras var för sig vilket gör att sjuksköterskan måste uppmärksamma, identifiera, 

värdera och dokumentera patientens smärta på ett korrekt sätt för att kunna ge en adekvat 

behandling av smärtan.

 För att behandla smärta på farmakologisk väg finns det tre huvudgrupper som preparaten delas in i. 

Perifert verkande analgetika (ASA, NSAID och paracetamol) används då inflammatoriska 

processer orsakar den största delen av smärtupplevelsen, samt då det är nociceptiv smärta av låg 

eller måttlig grad. Dessa läkemedel används också som komplement tillsammans med opioider för 

att förstärka deras effekt (Sjögren, 2001). Opioider kan delas in i svaga respektive starka opioider. 

Svaga opioider (till exempel Kodein), har en övre doseringsgräns som om den överskrids inte ger 

ökad analgetisk effekt men däremot ökade biverkningar. Av de starka opioiderna är Morfin den 

vanligaste. Här finns i princip ingen övre doseringsgräns utan den terapeutiska dosen avgörs av 

patientens smärta och mängden biverkningar. Opioider är beroendeframkallande läkemedel, och 

många har föreställningar om att de inte bör användas tidigt i ett sjukdomsförlopp. Dock kan 

beroendet delas in i två typer, det fysiska som är en kontrollerbar situation vilket inte skall blandas 

ihop med det psykologiska beroendet som gör en person till narkoman med ett förändrat beteende, 

där allt går ut på att uppnå ett psykologiskt rus. Hos de flesta som behandlas med opioider mot 

smärta är inte ruset något de eftersträvar utan ses snarare som en biverkan (Kaasa & Borchgrevik, 

2001). Adjuvanta analgetika (kortikosteroider, antidepressiva läkemedel och antiepileptiska 

läkemedel) används vid smärttillstånd som inte kan lindras av opioider utan svåra biverkningar. 

Kortikosteroiderna har dessutom egenskaper som främjar patientens allmäntillstånd genom att 
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motverka nedsatt aptit och främja viktuppgång, motverkar illamående, har centralstimulerande 

effekt som motverkar trötthet, motverkar allmän sjukdomskänsla samt höjer stämningsläget och 

aktivitetsnivån (Sjögren, 2001). Hur dessa läkemedel bör användas illustreras av WHO:s 

smärttrappa (se figur 1.1) där det på första steget användes perifert verkande analgetika (PFA). På 

nästa steg används en svag opioid plus/minus PFA och på tredje och sista steget används starka 

opioider plus/minus PFA (Kaasa & Borchgrevik, 2001).   

                                                                         

                                                                                 Starka opioider +/- PFA

                                                                Svaga opioider +/- PFA

                                               Perifert verkande analgetika (PFA)

FIGUR 1.1  Förenklad version av WHOs smärttrappa (Kaasa & Borchgrevik, 2001)

Smärta hos patienter i palliativt skede

De smärtor som patienter inom palliativ vård upplever är inte enbart den fysiska som 

grundsjukdomen och symtomen ger. Ofta upplever de även en smärta av psykisk karaktär som 

innefattar oro, ångest, sorg, depression och vrede. Vidare kan patienter i ett palliativt skede även 

uppleva en social och existentiell eller andlig smärta. När smärtan omfattar alla dessa dimensioner 

talas det om total smärta vilket betyder att patienten lider, och smärtan blir då en del i lidande- 

begreppet (Kaasa, 2001). Enligt Werner (2005) påverkas smärtupplevelsen hos patienter i palliativt 

skede nästan alltid av existentiella symtom i form av till exempel skuld, separationsångest, 

meningslöshet och dödsångest. Vidare menar Werner (2005) att den smärta som patienter i ett 

palliativt skede upplever är en mosaik av kronisk och akut smärta, av grundsmärta och av smärta 

från olika medicinska procedurer. Allt detta blir invävt i individens psykologiska, sociala och 

existentiella svar på lidande och den stress som kommer med livshotande sjukdom. Dessa patienter 

behöver få känna sig trygga, och då krävs det att sjuksköterskan ser hela människan och dennes 

anhöriga i sitt sammanhang.
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Teoretisk referensram

Vi har valt att använda teorin om holistiskt välbefinnande av Kolcaba (1994). Hon menar i sin teori 

att för att en individ skall kunna känna välbefinnande, behöver denne få sina behov tillgodosedda 

och tillfredsställda. När de grundläggande behoven tillgodoses kallar hon det för att individen 

känner lättnad. I teorin beskrivs även två andra tillstånd: underlättande vilket hon menar uppnås då fler behov än bara de grundläggande, både fysiska och psykiska, tillgodoses på ett sådant sätt 

att individen känner belåtenhet och upplever ett tillstånd av lugn. Det andra tillståndet som kan 

uppnås är transcendens. För att kunna uppnå detta tillstånd behöver individen även få sina andliga 

och existentiella behov tillgodosedda på ett sådant sätt att han eller hon känner sig upphöjd över 

problem och smärta och på så sätt har funnit en inre frid. Denna teoretiska referensram går i linje 

med den palliativa vården vars syfte är att tillgodose patienternas behov på ett sådant sätt, att de kan 

uppleva en god livskvalitet och när deras tid är slut få en fridfull död. Kolcaba (1994) menar att för 

att en individ skall kunna uppleva en fridfull död, så behöver denne känna ett välbefinnande som 

främjar dennes fysiska styrka, så som den är, för att kunna acceptera och försona sig med det 

faktum att han eller hon snart skall dö. Denna teori kan kopplas till livskvalitet genom Fromms 

teorier om livskvalitet som tillfredsställelse av grundläggande behov (Furenhed, 1994). Enligt 

Fromms teorier har människan sociala, psykologiska och andliga behov som måste tillfredsställas 

för att hon skall kunna uppleva livskvalitet (Furenhed, 1994).

Problemformulering 

Människor upplever och uttrycker fysisk smärta på olika sätt beroende på personliga egenskaper 

och erfarenheter. Då smärta är ett subjektivt fenomen upplever patienter inom palliativ vård smärtan 

olika och upplever ofta fler typer av smärta samtidigt. Detta medför att det ibland kan behövas helt 

olika behandlingar (Kaasa, 2001).  Enligt Werner (2005) leder otillräcklig smärtlindring till stress, 

oro, ångest och ett ökat lidande för både patienten och dennes anhöriga. 

Enligt Kaasa (2001) har många människor föreställningar kring användandet av analgetika och då 

speciellt opioider. Det handlar oftast om missuppfattningen om biverkningar som att opioider är 

beroendeframkallande, vilket ofta inte stämmer om de enbart tas för att lindra smärta eller att de har 

en sederande effekt, vilket de inte har i rätt dos. Detta och många andra faktorer kan medföra att 

patienten inte tar de läkemedel som är ordinerade, vilket i sin tur kan leda till en otillfredsställd 

smärtlindring. När patienten inom palliativ vård upplever svåra smärtor kan det leda till att livet 
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känns meningslöst och outhärdligt, medan en god livskvalitet kan uppnås hos samma patient genom 

en framgångsrik och adekvat smärtlindring. Målet med all smärtlindring är att uppnå bästa möjliga 

effekt med så få biverkningar som möjligt. 

I sjuksköterskeutbildningen upplever vi att det saknas utbildning om hur patienter i ett palliativt 

skede skall vårdas, vilket skapar en osäkerhet för nyfärdiga sjuksköterskor, Sjuksköterskor behöver 

kunskap för att vårda patienter i ett palliativt skede, då de möter dessa patienter överallt inom vård 

och omsorg. För att dessa patienter skall kunna uppnå en god livskvalitet, är en adekvat 

smärtlindring av stor betydelse då de ofta har starka smärtor kombinerat med andra symtom.  

Syfte

Studiens syfte var att belysa livskvalitet i samband med smärta och farmakologisk smärtlindring hos 

patienter som befinner sig i ett palliativt skede.

Metod

Som metod för denna uppsats har en systematisk litteraturstudie använts. Litteraturstudie är en 

metod som sammanställer vetenskaplig forskning inom valt område. Detta görs på grund av att det 

publiceras en stor mängd artiklar inom vårdområdet och kravet på evidensbaserad vård har ökat. En 

systematisk litteraturstudie grundas på data från vetenskapliga artiklar eller rapporter, så kallade 

primära källor. En primär källa betyder att artikeln eller rapporten är skriven av den person som 

genomfört undersökningen. I en systematisk litteraturöversikt kan både kvantitativ och kvalitativt 

kunskap finnas med. Valet av texter görs på ett systematiskt sätt ur validerade databaser och 

metoden för urvalet skall vara väl definierat med sökord samt inklusions- och exklusionskriterier. 

De artiklar som används skall granskas och en analys av artiklarnas resultat skall genomföras 

(Axelsson, 2012).

Urvalskriterier

Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga peer reviewed artiklar på engelska och svenska. 

Artiklarna skulle också vara publicerade de senaste tio åren. De artiklar som exkluderades var 
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studier med barn (under 18 år) samt studier avseende personer med demenssjukdom. Artiklar där 

sedation eller icke farmakologisk behandling använts valdes bort.

Sökningsförfarande

Artikelsökningen genomfördes mellan 2012-10-22 och 2012-10-25, i databaserna Cinahl, 

PsycINFO och PubMed, och inleddes med en pilotsökning. I pilotsökningen användes sökorden 

Analgesia, Quality of Life och Palliative Care som testades var för sig och som kombinerades med 

AND. Sökningen begränsades till att innefatta artiklar från de senaste 10 åren, vilket gav 14 träffar i 

CINAHL, 27 träffar i PubMed och 14 i PsychINFO. Vid genomgång av de titlar, som framkom vid 

denna sökning, upptäcktes att det var många artiklar som inte passade studiens syfte. 

För att utöka artikelsökningen användes fler sökord i kombination med OR och funktionerna 

Suggest subject terms följt av Explode + Major Concept. I CINAHL ( tabell 1) valdes Suggest Sub-

ject Term och sökorden Analgesia, Pain, Quality Of Life och Palliative Care. Då upptäcktes att 

sökordet Palliative Care ingick i sökordet Terminal Care och av denna anledning valdes Terminal 

Care istället. Därefter valdes Explode och Major Concept på respektive sökord förutom Quality of 

Life. För att utöka sökningen kombinerades sökorden Analgesia OR Pain, vars resultat 

kombinerades med sökorden Quality of Life AND Terminal Care. 

I PubMed (se tabell 1) användes Analgesia, Pain, Quality Of Life, Terminal Care och Palliative 

Care som MeSH termer, med Restrict to MeSH Major Topic på respektive sökord förutom Quality 

of Life. Palliative Care och Terminal Care kombinerades med OR för att Terminal Care och 

Palliative Care är två olika MeSH termer i PubMed. Efter det kombinerades resultatet av Palliative 

Care OR Terminal Care med Quality of Life AND Analgesia. Eftersom det bara går att ta med OR 

en gång i en sökning i PubMed, gjordes två sökningar. Den andra sökningen gjordes med Palliative 

Care OR Terminal Care med Quality of Life AND Pain. 

I databasen PsychINFO (se tabell 1) användes Thesaurussökning med funktionen Relevancy ranked 

på respektive sökord. Explode och Major Concept användes på sökorden Analgesia, Pain, Quality 

of Life, Palliative Care och Terminal Ill Patients. I PsychINFO användes sökordet Terminally Ill 

Patients för att Terminal Care är ett gammalt begrepp som dock finns kvar. Terminally Ill Patients 

motsvarade ungefär Terminal Care i databaserna CINAHL och PubMed. Därefter kombinerades 

Analgesia och Pain med OR, samma sak gjordes med Palliative Care och Terminal Ill Patients. 
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Sedan kombinerades resultatet från Analgesia OR Pain med Palliative Care OR Terminally Ill Pa-

tients AND Quality of Life. Artikelsökningen resulterade i 194 artiklar varav 28 var dubbletter. 

Artiklar valdes därefter bort om de inte passade studiens syfte eller urvalskriterier. Titlarna lästes 

först igenom och där valdes 73 artiklar ut vars abstrakt lästes. Efter att ha läst abstrakten återstod 15 

artiklar som lästes i fulltext. Av dessa var det sex artiklar som var relevanta och valdes att 

kvalitetsgranskas.

Tabell 1. Artikelsökning i databaserna Cinahl, Pubmed och PsychINFO.

Cinahl Pubmed PsychINFO
Sökord: Sökord: Sökord:
1. Analgesia 3897 1. Analgesia 21070 1. Analgesia 2998
2. Pain 63630 2. Pain 176547 2. Pain 27043
3. Quality of life 31422 3. Quality of life 101670 3. Quality of life 19246
4. Terminal Care 23789 4. Terminal Care 28810 4. Palliative Care 5455
5. Palliative Care 10812 5. Palliative Care 19011 5. Terminal ill patients 2887
6. (1 OR 2) 65486 6. (1 OR 2) 44628 6. (1 OR 2) 29344
7. (4 OR 5) 23789 7. (1 AND 3 AND 6) 6 7. (4 OR 5) 7590
8. (3 AND 6 AND 7) 69 8. (2 AND 3 AND 6) 113 8. (3 AND 6 AND 7) 6

Lästa titlar 69 113 6
Lästa abstrakt 24 47 2
Lästa studier 8 6 1
Använda studier 3 2 1

Kvalitetsgranskning

För att kontrollera att artiklarna var peer reviewed användes Ulrics Periodicals Directory. Därefter 

granskades artiklarna utifrån granskningsmallar av William, Stoltz och Bahtsevani (2006)I 

kvalitetsgranskningen användes mallar för kvalitativ respektive kvantitativ metod som modifierats 

för denna studie (bilaga 1 och 2). Granskningen utfördes var för sig av författarna. Författarnas 

individuella granskningar jämfördes därefter med varandra och visade på ett liknande resultat. 

Artiklarna graderades efter Hög kvalitet, då de hade över 80 procent ja-svar på frågorna i 

granskningsmallen. Medelhög kvalitet innebar 50 till 79 procent ja-svar och Låg kvalitet under 49 

procent ja-svar. Tre artiklar bedömdes ha Hög kvalitet, två bedömdes ha Medel kvalitet och en 

bedömdes ha Låg kvalitet (se bilaga 3). Vilken kvalitet artiklarna hade diskuterades fram av 

författarna, efter att de tillsammans gått igenom granskningarna av artiklarna.
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Analys 

Studiens dataanalys är utförd utifrån Axelsson (2012) där resultat från kvantitativa och kvalitativa 

artiklar används. I metoden bearbetas artiklarnas resultat från helhet till delar och sedan till en ny 

helhet. Artiklarna lästes igenom av alla författarna för att få en uppfattning om datamaterialet som 

en helhet. Därefter skrevs de relevanta delarna från artiklarnas resultat ner och översattes till 

svenska, som sedan diskuterades.  

I analysen av artiklarna framkom följande tre teman:

• Smärtans påverkan på upplevelsen av livskvalitet.

• Farmakologisk smärtlindring och dess påverkan på upplevelsen av livskvalitet.

• Biverkningarnas påverkan på upplevelsen av livskvalitet. 

Etiskt ställningstagande

Vid en systematisk litteraturstudie är det viktigt att göra etiska överväganden gällande urval och 

presentation av resultat. De artiklar som ska inkluderas i en systematisk litteraturstudie skall ha 

granskats av en etisk kommitté, eller så skall ett etiskt resonemang redovisas i artikeln. Alla artiklar 

som ingår i litteraturstudien ska redovisas, och resultatet ska inte påverkas av författarnas åsikter 

och föreställningar (Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga artiklar som ingår i denna 

litteraturstudie har blivit godkända av etisk kommitté. Vi har inte medvetet undanhållit några 

artiklar eller försökt förvränga resultatet. Vår ambition har varit att redovisa resultatet från 

artiklarna utan påverkan av egna föreställningar och värderingar. Vi är medvetna om att det är svårt 

att helt åsidosätta sina föreställningar men har tillsammans diskuterat och försökt göra oss medvetna 

om de föreställningar vi har, för att inte påverka det systematiska arbetet. 

Resultat

Resultatet presenterades under följande tre teman: Smärtans påverkan på upplevelsen av 

livskvalitet, farmakologisk smärtlindring och dess påverkan på upplevelsen av livskvalitet och 

biverkningarnas påverkan på upplevelsen av livskvalitet. Vi grundar vårt resultat på sex studier från 
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Sverige, USA, Italien och Japan. Boström et al. (2003) studie från Sverige har som syfte att 

beskriva och jämföra sambandet mellan smärta och livskvalitet hos två grupper av patienter i 

palliativt skede, där den ena gruppen skattade sin smärta längre än VAS 3, och den andra gruppen 

skattade smärtan högre än VAS 3. Coyles (2004) studie från USA var kvalitativ, och här 

analyserades sju cancerpatienters upplevelser av smärta, smärtlindring med opioida läkemedel samt 

livskvalitet genom djupgående intervjuer. Larsson och Wijks (2007) svenska studie gick ut på att 

följa tre patienter i palliativt skede genom deras behandling med en patientkontrollerad morfinpump 

och analysera hur detta påverkade deras smärta och upplevelse av livskvalitet. Marinangeli et al. 

(2004) gjorde en kvantitativ studie i Italien med 100 deltagare i två grupper. Grupp A fick 

smärtlindring enligt WHO:s rekommenderade smärttrappa, medan grupp B fick smärtlindring med 

starka opioidpreparat direkt. Sedan jämfördes behandlingssätten i relation till deltagarnas 

upplevelse av livskvalitet. Strasser, Walker och Brueras (2005) studie är ett samarbete mellan USA 

och Schweiz. Denna artikel gav vi låg kvalitet i vår granskning, men det handlar enbart om att den 

inte är uppbyggd på det sätt som en vetenskaplig artikel bör vara då den inte innehöll någon 

metodbeskrivning. Dock fann vi innehållet användbart i vår studie. Den är en beskrivning av tre 

patienters upplevelse av att behandlas av ett tvärprofessionellt team med fokus på den psykologiska 

delen och smärtlindring samt hur det påverkade deras livskvalitet. Den sista studien av Yamagishi 

et al. (2012) är från Japan och var en del av en större studie. Den bestod av 859 cancerpatienter som 

fått palliativ vård på sjukhus, och deras svar på ett frågeformulär med syfte att utvärdera smärta 

livskvalitet och deras upplevelse av den palliativa vården i fyra olika delar av Japan.

Smärtans påverkan på upplevelsen av livskvalitet

Smärta var en faktor som främst påverkade upplevelsen av livskvaliteten negativt (Boström, Sandh, 

Lundberg & Fridlund, 2003; Coyle, 2004; Strasser, Walker & Bruera, 2005; Yamagishi et al. 2012). 

För många patienter inom palliativ vård var det rädslan för smärtan som gjorde att livskvaliteten 

försämrades. En ökad smärta tolkades oftast som att deras sjukdom fortskridit, och att de därmed 

var närmare döden (Boström et al., 2003;Coyle, 2004; Strasser, Walker & Bruera, 2005).  I Coyles 

(2004) studie uppgav några av deltagarna, att de kände en större rädsla för att uppleva stark smärta 

än för själva döendet. Hade de en gång upplevt stark smärta fanns alltid rädslan där, för att de skulle 

tvingas uppleva det igen (Bostöm et al., 2003). Ett annat problem var att smärtan oroade anhöriga, 

så en del patienter valde att dölja sin smärta i olika situationer. Det var viktigt enligt en patient att 

vara stark inför sina anhöriga, för att de inte skulle uppleva honom som en börda (Larsson & Wijk, 
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2007; Strasser, Walker & Bruera, 2005; Yamagashi et al. 2012). En annan patient berättade att han 

försökte dölja sin smärta för vårdpersonalen. Han var rädd, att om han visade den, skulle han inte få 

prova en försöksbehandling med cellgifter utan alla insatser skulle istället riktas mot att kontrollera 

smärtan. Detta upplevde han som något negativt och valde då att inte säga till vårdpersonalen, när 

han upplevde smärta (Strasser, Walker & Bruera, 2005). 

Farmakologisk smärtlindring och dess inverkan på upplevelsen av livskvalitet.

En adekvat smärtlindring kunde förbättra patienters livskvalitet, då de kände att de hade kontroll 

över smärtan (Coyle, 2004; Larsson & Wijk, 2007; Marinangeli et al., 2004). Att kunna kontrollera 

smärtan gav en känsla av att ha kontroll över sitt liv och därmed upplevelsen av livskvalitet. Att 

kunna delta i aktiviteter som innan sjukdomen debuterade samt att känna en säkerhet och trygghet i 

att kunna kontrollera sin smärta gav många tilliten tillbaka till livet och den egna kroppen (Coyle, 

2004; Larsson & Wijk, 2007). För många patienter var det viktigt att få en individuellt anpassad 

smärtlindring och livskvaliteten ökade för de som fick det (Coyle, 2004; Larsson & Wijk, 2007; 

Strasser, Walker & Bruera, 2005). I Yamagishi et al. (2012) studie fanns det ett tydligt positivt 

samband mellan att kunna vara med och påverka sin behandling och därmed upplevelsen av 

livskvalitet. Sjuttiosju procent av deltagarna uppgav att det var positivt för livskvaliteten att få 

känna sig oberoende och självständiga. Marinangeli et al. (2004) visade att den grupp som inte 

följde den formella mallen med smärtlindring enligt WHOs smärttrappa, utan istället fick starka 

opioider tidigt i sjukdomsförloppet hade en betydligt större förbättring av sin livskvalitet och 

prestationsförmåga, samt en minskning av sin smärta jämfört med den grupp som behandlades 

utifrån WHO:s smärttrappa. Dock så fanns det en föreställning om att morfin i injektionsform var 

ett tecken på att slutet närmade sig, och det gjorde en del ovilliga till behandlingen (Coyle, 2004). 

Larsson och Wijk (2007) visade, att de deltagare i studien som utrustats med en patientkontrollerad 

morfinpump faktiskt fick en helt ny kontroll över sin smärta och i och med det även en förbättrad 

livskvalitet.

När smärtlindringen med opioider inte individanpassades kunde en felaktig dosering lätt ske. En 

felaktig dosering kombinerat med dehydrering kunde leda till en opioidinducerad toxicitet som 

försämrade patienters kognition, ökade deras symtomuttryck och försämrade därmed deras 

livskvalitet (Strasser, Walker & Bruera, 2005).
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Biverkningars påverkan på upplevelsen av livskvalitet

Dåligt kontrollerade biverkningar var också en faktor som påverkade patienters upplevelse av 

livskvalitet negativt (Coyle, 2004; Mariangeli et al., 2004; Boström et al. 2003). I Coyles (2004) 

och Boström et al. (2003) studier uttryckte ett flertal av deltagarna en oro för att biverkningarna från 

opioida läkemedel skulle göra dem trötta och bidra till att minska deras mentala förmåga. De talade 

om att användandet av opioider kunde ses som både en välsignelse och en förbannelse. 

Välsignelsen låg i smärtlindringen, medan dåligt kontrollerade biverkningar som trötthet, 

illamående och förvirring sågs som en förbannelse. En del talade även om hur biverkningarna 

berövade dem ett meningsfullt liv och en god livskvalitet. Marinangeli et al. (2004) visade att i den 

grupp som fick starka opioider var biverkningarna fler, och den dominerande biverkan var 

illamående. Detta resulterade i att deltagarna upplevde att deras livskvalitet hade försämrats. För att 

minska biverkningar kunde en opioidrotation användas då ett opioidläkemedel som Morfin byttes ut 

mot ett annat, t.ex. Ketogan, då människor tolererar olika typer av opioider på olika sätt. 

Biverkningarna kunde alltså minska vid byte av läkemedelstyp. Uppvätskning och patientutbildning 

var också användbart för att minska patienternas biverkningar och på så sätt ökade patienternas 

livskvalitet (Strasser, Walker och Bruera, 2005).

Diskussion

Metoddiskussion

För att besvara studiens syfte genomfördes en systematisk litteraturstudie. Studien omfattar både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) stärker 

trovärdigheten i en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är klinisk 

forskning en färskvara, så vi valde att bara inkludera artiklar från de senaste tio åren. Anledningen 

till att vi gjorde denna avgränsning var, att flera relevanta artiklar var publicerade i det 

tidsintervallet. Dock kunde kanske tidsintervallet begränsats ytterligare för att endast få med den 

allra senaste forskningen. Därför kan det samtidigt ses som en svaghet i studien att gå tio år tillbaka, 

då mycket kan ha hänt inom området under dessa år. Livskvalitet ett svårt begrepp att definiera, och 

enligt Kaasa (2001) kan livskvalitet beskrivas som ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp som 

kan vara svårt att mäta och beskriva på ett trovärdigt sätt. Studier inriktade på barn, demenssjukdom 

och sedation exkluderades på grund av det kan vara svårt för dessa grupper att beskriva sin 

livskvalitet. Barn kan också ha svårt att förstå innebörden av begreppet livskvalitet. Studier med 
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alternativ smärtlindring valdes bort för att den farmakologiska smärtlindringen är en stor del i den 

palliativa vården (Strasser, Walker & Bruera, 2005), och den som vi var intresserade av. En 

begränsning i studien kan vara, att vi endast valde ut artiklar som var skrivna på engelska och 

svenska. Studien kan då ha gått miste om artiklar som besvarade syftet men var skrivna på något 

annat språk. Till exempel hittades artiklar på japanska som var tvungna att exkluderas då författarna 

inte behärskar det språket. Vi är även medvetna om att antalet artiklar, sex stycken, kan vara en 

begränsning då ett större underlag hade kunnat ge ett annat resultat.

Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed eftersom dessa ansågs som 

relevanta. Cinahl och PubMed innehåller artiklar som täcker området omvårdnad, medan PsycINFO 

innehåller artiklar inom omvårdnad med inriktning mot den psykologiska forskningen (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vi är medvetna om att vi kanske hade fått fler artiklar om sökningar gjorts i fler 

databaser. Tre databaser anses dock som tillräckliga i förhållande till studiens tidsram, och de 

artiklar som framkom i sökningen stämde bra in på studiens syfte. Utifrån pilotsökningen kom vi 

till insikt om, att den inte gav tillräckligt med artiklar som besvarade studiens syfte. Då tog vi 

sökhjälp via biblioteket där personal hjälpte oss med tips på att få fram sökord som anpassades till 

respektive databas för ökad relevans. Detta resulterade i fler artiklar som besvarade studiens syfte. I 

databasen PsycINFO användes Thesaurussökning vilket gav få artiklar och en fritextsökning hade 

kanske bidragit till fler artiklar. Detta upplevs som en svaghet i studien. Vi gjorde heller aldrig 

någon manuell sökning i påträffade artiklar, vilket kunde ha resulterat i fler artiklar. Även detta är 

en svaghet. 

En styrka är att vi var tre författare som var för sig granskade varje artikel, detta stärker 

trovärdigheten i studien. När vi hade granskat varje artikel individuellt jämfördes resultaten, och 

alla fick liknande resultat på granskningen av artiklarna. Under arbetets gång har vi försökt 

åsidosätta vår förförståelse inom ämnet. Det har funnits en medvetenhet om att en total uteslutning 

av förförståelse och eventuella föreställningar inte kan garanteras. Lundman och Graneheim 

Hällgren (2012) menar dock att förförståelse kan vara en fördel genom att ge en bredare insikt i 

ämnet.

I en systematisk litteraturstudie bör begreppen trovärdighet och överförbarhet diskuteras, detta för 

att studien ska kunna anses ha god kvalitet (Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). I studien har 

alla steg redovisats och genomförts på ett systematiskt sätt, vilket enligt Polit och Beck (2012) ökar 

studiens trovärdighet. Enligt Lundman och Graneheim-Hällgren (2012) kännetecknas 
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överförbarheten av i vilken grad ett resultat kan användas i olika sammanhang. Författaren av 

artiklen kan själv beskriva hur resultatet kan appliceras i olika sammanhang, men ett ansvar ligger 

hos läsaren att avgöra om överförbarheten verkligen är möjlig. I studien framkom sex artiklar, varav 

tre från Europa, två från USA och en från Asien. Detta kan ha påverkat vårt resultat, eftersom synen 

på smärta och smärtlindring skiljer sig i olika delar av världen och i olika kulturer. Trots detta tror 

vi att överförbarheten är god, då artiklarnas resultat liknar varandra. Angående analysen så menar 

Lundman och Graneheim Hällgren (2012) att lagom stora meningsenheter är grunden för att behålla 

resultatets verkliga innehåll och samtidigt motverka att viktig data går förlorad. När artiklarna 

granskades skapades teman utifrån data som var enhetliga i artiklarna. Sedan diskuterade vi som 

författare till uppsatsen artiklarnas innehåll tillsammans vilket kan ha stärkt trovärdigheten då de 

olika författarnas tolkningar av artiklarnas innehåll minskat.

Kaasa (2001) menar att livskvalitet är ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp och kan därför 

vara svårt att mäta på ett trovärdigt och generaliserbart sätt. Det finns uppfattningar att det inte går 

att mäta livskvalitet, då begreppet är omfattande och innefattar många dimensioner av en individs 

tillvaro. Vi anser utifrån detta att det kan uppstå ett trovärdighetsproblem, då det inte är säkert att 

livskvaliteten är mätt på ett tillförlitligt sätt vilket kan ha påverkat kvaliteten på våra artiklar. Därför 

har vi under studien haft detta i åtanke vid granskning och analys av artiklarna. Vi anser att 

begreppet livskvalitet även har varit svårt för oss författare att definiera, då begreppet är 

flerdimensionellt och att betydelsen av begreppet är unik för varje individ.

Resultatdiskussion

Syftet med vår systematiska litteraturstudie var att belysa livskvalitet i samband med smärta och 

farmakologisk smärtlindring hos patienter som befinner sig i ett palliativt skede. I resultatet 

framkom att patienter inom palliativ vård ofta upplever att smärta påverkar livskvaliteten negativ, 

då smärtan uppfattades vara en ständig påminnelse om sjukdomen. Detta kan vara av stor vikt, då 

patienter inom palliativ vård som får en bra smärtlindring kan få uppleva en ny dimension av 

livskvalitet. Det framgick tydligt i resultatet att det fanns en stor oro inför biverkningar, vilket kan 

leda till en försämrad livskvalitet om dessa inte kan kontrolleras. När smärtlindringen fungerar 

tillfredsställande och biverkningarna är under kontroll, kan dessa patienter uppleva en ökad 

livskvalitet trots sin sjukdom.
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Smärtans påverkan på upplevelsen av livskvalitet

Vårt resultat visade att smärta har en negativ inverkan på upplevelsen av livskvalitet. Många 

patienter var rädda för att uppleva smärta, och smärtan var en indikation på att sjukdomen förvärrats 

(Boström et al., 2003;Coyle, 2004; Strasser, Walker & Bruera, 2005). Därför är det av stor vikt att 

sjuksköterskor uppmärksammar patienternas smärta, och visar att de tar den på allvar (Bergh, 

2009). Vi anser att sjuksköterskor har ett ansvar att bekräfta patienternas upplevda smärta och 

rädslan för densamma, då vi tror att det annars kan leda till att patienten drabbas av psykiskt lidande 

i form av depression och/eller ångest. Detta stödjer Saunders och Baines (1983) som menar att alla 

sjukdomar, framförallt de som är livshotande, ger upphov till ångest, och psykiskt lidande kan 

förstärka patientens totala smärtupplevelse. I resultatet framkom även, att många patienter inom 

palliativ vård i olika situationer väljer att dölja sin smärta, då de upplever att det ger oönskade 

konsekvenser när de uttrycker den. Ett exempel var att många valde att inte visa sin smärta inför 

sina familjer, då de ville bespara dem det lidandet. Detta menar Kvåle (2001) kan undvikas, genom 

att patienten och anhöriga får samma information från vårdpersonal. Då vet alla inblandade vad som 

händer, och ingen behöver dölja något för att skydda den ovetande.  Vi anser att patienternas ovilja 

att visa smärta för sina anhöriga ofta bottnar i att patienten inte vill vara en belastning för sina 

närmaste. Med stöd av Werner (2005) kan detta undvikas, genom att vi som sjuksköterskor försöker 

hålla en öppen dialog med patienten och dennes anhöriga om tecken på smärta och hur dessa bör 

behandlas.

Farmakologisk smärtlindring och dess inverkan på upplevelsen av livskvalitet.

I vårt resultat framkom att farmakologisk smärtlindring kunde ha en positiv effekt på livskvalitet, 

och med en adekvat smärtlindring kunde patienterna återta kontrollen över sina liv (Coyle, 2004; 

Larsson & Wijk, 2007; Mariangeli et al., 2004). Detta överrensstämmer med en studie av 

Friedrichsen och Petersson (2005) som menar, att sjuksköterskans uppgift är att stötta och stärka 

patienten oavsett var i livet denne befinner sig samt att fokusera på de positiva aspekterna av livet. 

Vi anser, med stöd av Birkler (2007), att sjuksköterskor har en viktig del i att se till att varje patients 

autonomi respekteras, och att varje patient får möjlighet att fatta självständiga beslut om det som rör 

henne eller honom. Även Kallenberg och Ternestedt (2005) betonar vikten av att patienter 

behandlas med värdighet och respekt för att kunna upprätthålla sin autonomi och kontroll. För att 

patienterna skall kunna medverka i beslut om sin vård, behöver de få utförlig information (Birkler, 
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2007). Vidare menar Kallenberg och Ternestedt (2005) att adekvat smärtlindring är grundläggande 

för att stärka patientens självbestämmande och ge denne så hög livskvalitet som möjligt. Vi anser 

att det är självklart att behandla alla patienter med respekt för dennes självbestämmande, och att det 

är en av sjuksköterskans främsta uppgifter att stödja patienten så att denne kan utnyttja rätten till 

självbestämmande så långt det är möjligt. Detta är viktigt för att patienten skall kunna leva fullt ut 

efter sina förutsättningar och fokusera på det som är viktigt för honom eller henne. Detta leder 

vidare till den delen av vårt resultat som påvisade vikten av att anpassa vården och smärtlindringen 

till varje patient, det vill säga individuell anpassning kunde befrämja upplevelsen av livskvalitet 

(Coyle, 2004; Larsson & Wijk, 2007; Strasser, Walker & Bruera, 2005). Att se till varje patient som 

en unik individ inte lik någon annan och att vård skall ges med denna utgångspunkt anser vi är en 

självklarhet. Dock har vi genom egna erfarenheter upplevt att så inte alltid är fallet ute i 

verksamheterna, där avdelningarna ofta har generella direktiv för smärtlindring av patienter, och 

framför allt för de patienter som befinner sig i livets slutskede. Detta menar vi är fel och strider mot 

den holistiska synen på vårdandet av patienter i palliativ vård som beskrivs av Sjöberg och Hugoson 

(1995). Vi anser, liksom Bergh (2009), att varje patient bör genomgå en smärt- och behovsanalys 

och att smärtlindringen sedan bestäms utifrån den. För att palliativ vård skall fungera optimalt, 

anser vi att det är ytterst viktigt att informera patienterna och deras anhöriga om olika läkemedel 

och dess förväntade effekter och biverkningar. Detta är av betydelse för att de skall kunna göra 

medvetna val i sin behandling och för att stävja att val görs som är baserade på rädsla och 

föreställningar. Som exempel kan nämnas att en deltagare i Coyles (2004) studie hade 

föreställningen att då morfininfusioner gavs var döden nära förestående. Andra deltagare i studien 

och även deras anhöriga satte likhetstecken mellan att använda opiater och en nära förestående död. 

Dessa föreställningar anser vi måste bekämpas med utbildning och information, då det inte behöver 

vara så att en patient är i slutskedet bara för att denne till exempel utrustas med en morfinpump. 

Tvärtom kan det innebära ett nytt perspektiv på och ett förbättrande av livskvaliteten vilket Larsson 

och Wijks (2007) studie visade. 

 Biverkningars påverkan på upplevelsen av livskvalitet

Biverkningar av opiater kunde påverka livskvaliteten negativt och medverka till att  patienterna 

kände sig berövade ett meningsfullt liv, då de upplevde att de tappade sin kognitiva funktion, blev 

förvirrad och trötta (Coyle, 2004; Marinangeli et al., 2004, Boström et al. 2003). När det gäller 

biverkningar och deras negativa inverkan på livskvaliteten, så anser vi att information kan 
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underlätta om patienten innan behandlingen kan få förklarat för sig vilka biverkningar som kan 

förväntas och då också förbereda sig för dem. Friedrichsen (2005) menar  att adekvat information 

och stöd av kvalificerade sjuksköterskor kan minska den oro som många patienter och anhöriga 

inom den palliativa vården känner. För att uppnå målet med smärtlindringen för dessa patienter och 

för att kunna bedriva en god palliativ vård behöver sjuksköterskor kunskap inom området. Vi anser 

att det saknas utbildning inom detta område i sjuksköterskeutbildningen idag, och av denna 

anledning kan denna studie vara betydelsefull, då den belyser de föreställningar som finns gällande 

behandling med opiater.

Diskussion mot den teoretiska referensramen

Kolcabas (1994) teori om holistiskt välbefinnande kan appliceras mycket väl på palliativ vård då 

den ser människan holistiskt och syftar till att tillgodose alla behov, både fysiska, psykiska, andliga 

och existentiella. Att få sina behov tillgodosedda menar Kolcaba är en grundförutsättning för att 

patienter, som befinner sig i den palliativa fasen av sin sjukdom, skall kunna uppleva livskvalitet . 

Detta stöds också av Kaasa (2001), och även Furenhed (1994) menar utifrån Fromms teorier att 

behovstillfredsställelse är själva grunden i upplevelsen av livskvalitet. Fromm menar att det är den 

produktiva tillfredsställelsen av de grundläggande behoven som skapar förutsättningarna för att 

uppleva livskvalitet, och det är detta som förbinder Kolcabas teori om välbefinnande med 

upplevelsen av livskvalitet.

I sin teori talar Kolcaba (1994) om vikten av att känna välbefinnande, och en person som upplever 

smärta i samband med sjukdom har ofta svårt att uppleva välbefinnande. Kolcaba menar, att de 

grundläggande behoven en människa har måste tillgodoses, för att denne skall kunna känna 

välbefinnande. Här finns de fysiska behoven, och ett fysiskt behov är att få vara fri från smärta. 

Detta styrks av Bergh (2009) som menar att smärta kan påverka en persons hela livssituation och 

göra det svårt att fungera normalt. Vidare relaterar vi till Kolcabas teori angående människans 

strävan efter att uppleva ett tillstånd av lugn och belåtenhet, vilket bara kan uppkomma som följd av 

att patienten fått sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi kan se paralleller till det Furenhed 

(1994) skriver om hedonismen, att livskvalitet kommer från hur livet känns, där ett angenämt liv ger 

en högre livskvalitet. Således, om en människa känner välbefinnande kan dennes livskvalitet 

stärkas. Kolcaba (1994) menar att det tredje stadiet en människa kan uppnå är då denne fått sina 

fysiska, psykiska andliga och existentiella behov tillgodosedda, vilket medför att patienten kan 
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känna sig upphöjd över problem och smärta ochuppleva en inre frid. Detta är en förutsättning för att 

patienten skall kunna få en så lugn och ångestfri död som möjligt.

Slutsats

För en patient i ett palliativt skede kan smärta vara en del av vardagen. Om smärtlindring då inte 

ges på ett adekvat sätt, eller om biverkningarna blir för stora kan detta leda till att patientens 

livskvalitet försämras. Sjuksköterskor har ett ansvar för att se till hela individen vid omvårdnad av 

patienter, och när det gäller patienter i ett palliativt skede blir detta extra viktigt. De har även till 

uppgift att ge dessa patienter, och deras anhöriga så mycket information att de kan känna sig 

delaktiga i beslut som gäller deras vård. Detta kan främja deras upplevelse av livskvalitet trots 

sjukdom. Vi hoppas att vi genom denna systematiska litteraturstudie har kunnat påvisa behovet av 

individuellt anpassad smärtlindring för att främja en så god livskvalitet som möjligt hos patienter i 

palliativt skede.

Förslag på fortsatt forskning

 Mer forskning behövs avseende hur information och utbildning om farmakologisk smärtlindring 

kan påverka livskvalitet hos patienter i ett palliativt skede och deras anhöriga. Det behövs också fler 

studier om hur individanpassning av smärtlindring för dessa patienter kan förbättras. Fler 

kvantitativa studier med större urval behövs inom området, då många av de studier som finns är 

kvalitativa och endast innefattar en litet deltagarantal. Kvantitativa studier med större urval skulle 

ge ett bättre underlag för generalisering.
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intervjuer.

Ett tvärprofessionellt 
team bestående av 
vårdpersonal inom både 
den somatiska och 
psykologiska vården 
medför att patienter 
bättre kan förstå sin 
egen smärta.
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Pain Intensity, 
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Outpatients 
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panese, Na-
tionwide, Re-
gion-Based, 
Multicenter 
Survey

Att utvärdera 
smärtgrad, 
upplevelse av 
livskvalitet, 
kvaliteten på den 
palliativa vården 
och 
tillfredsställelse 
med given vård 
hos patienter med 
obotlig cancer som 
vårdas utanför 
sjukhus.

En tvärsnittsstudie 
där frågeformulär 
besvarades av 859 
patienter med 
metastaserad eller 
återkommande 
cancer som 
vårdades utanför 
sjukhus i fyra delar 
av Japan. Denna 
studie var en del av 
en större studie 
som hette: the 
Outreach Palliative 
Care Trial of 
Intergrated 
Regional Model 
Study.

Stor del av deltagarna 
upplevde smärta, 
fysiska symtom, 
känslomässiga problem 
och existentiellt 
lidande. De förespråkar 
även förbättringar inom 
den palliativa vården på 
en mängd områden.
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