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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Varje år drabbas 50 000 människor av cancer och en del kommer att behöva 

palliativ vård. Forskning idag visar att en del sjuksköterskor missförstår patientens unika 

omvårdnadsbehov vilket skapar ett vårdlidande.  

Syfte: Syftet var att undersöka vad som främjar livskvalitén hos patienter med cancer i den 

palliativa vårdens första fas.  

Metod: Litteraturstudien baserades på sex självbiografier där en kvalitativ design användes för 

att undersöka upplevelse och erfarenhet hos den enskilda individen. En manifest 

innehållsanalys användes för att analysera texterna. 

Resultat: I studien framkom tre kategorier: Livskvalité, Livskraft och Vården. Det som var 

främjande för livskvalitén var följande underkategorier: Leva livet här och nu; Acceptansen 

av sin sjukdom; Behovet av att få uttrycka sina känslor; Familjens och vännernas betydelse; 

samt Hemmets trygghet. Det som gav livskraft var: Livsviljan; Mental kraft; Det existentiella 

behovet; Skrivandets helandes kraft; samt Djuren och naturens betydelse. Omvårdnad och 

Medicinska behandlingar gav i sin tur livskraft och främjade livskvalitén.  

Slutsats: Att leva ett vanligt liv trots en allvarlig cancersjukdom främjar livskvalitén, vilket 

också förmågan att se en mening i livet gjorde. Detta tillsammans med att ha en framtidstro 

skapar livskraft. Följaktligen kan detta också innebära att patienter med cancer i den palliativa 

vårdens första fas förmodligen börjar ge upp när hoppet inte längre finns, kraften är slut och 

livskvalitén kontinuerligt försämras.  
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BAKGRUND 

 

Varje år avlider ca 90 000 personer i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna 

(Socialstyrelsen, 2013b). De flesta människor som får obotlig cancer kommer att behöva 

palliativ vård. Den vård som erbjuds idag är dock inte detsamma i hela landet. Därför har 

Socialstyrelsen (2013b) tagit fram rekommendationer för hälso- och sjukvården för de som 

behöver vård vid livets slutskede. Palliativ vård innebär för patienten att botande behandling 

upphör och hoppet om att bli frisk släcks. För patienten kan situationen skapa ett livslidande 

eftersom livet kommer att ta slut innan det var tänkt (Bahrami, 2011).  

 

Tumörsjukdom 
Cancer är ett samlingsnamn för 200 olika sjukdomar som uppkommer genom förändringar av 

kroppens celler (Socialstyrelsen, 2013a). När immunförsvaret inte klarar av att stoppa en 

cellförändring utvecklas tumörer. Tumörer kan vara maligna eller benigna och påverka 

kroppen på olika sätt. Maligna celler är elakartade och har en snabb spridningsförmåga i 

kroppen medan benigna är godartade med långsam tillväxt (ibid.). Det är de maligna 

cellförändringarna som utvecklas till cancer. Varför människor drabbas av cancer har 

forskningen idag inget svar på men riskfaktorer för cancerutveckling är ärftlighet, olika virus, 

solljus och människors levnadsvanor t.ex. kost och rökning (Ericson & Ericson, 2013). 

 

Varje år får omkring 50 000 människor ett cancerbesked som i hög grad kommer att påverka 

deras fortsatta liv (Socialstyrelsen, 2013a). Cancerformer som leder till högst dödlighet idag 

är bröst-, kolon-, lever-, mag- och lungcancer. Med dagens forskningsmöjligheter har en 

avancerad behandling mot cancer kunnat utvecklas men den räcker inte till för att bota alla 

människor. Fler patienter lever längre med dagens cancerbehandlingsmetoder och vården 

behöver därför anpassas för de ökande krav som ställs (ibid.). 

  

Att drabbas av cancer  
Att drabbas av cancer påverkar livsvärlden och patienter upplever att sjukdomen blir ett hot 

mot livet (Higginsson & Costantini, 2008). I samband med ett cancerbesked kan patienter 

känna rädsla, oro och sorg. De psykiska påfrestningarna skapar höga stressnivåer som kan 

vara svåra att hantera (Higginsson & Costantini, 2008; Vollmer, Wittmann, Schweiger & 

Hiddemann, 2011). När en patient får ett cancerbesked drabbas också anhörigas livsvärld och 

rollerna inom familjen förändras (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Anhöriga förväntas 

att vara ett stöd samtidigt som de upplever en psykisk påfrestning (ibid.). Förväntningar på att 

bli botad är höga men när cancern inte svarar på behandling övergår vårdandet i palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013b).   

 

Palliativ vård  
Palliativ vård är en vårdfilosofi med kunskaper om omvårdnad för att hjälpa människor i 

livets slutskede. Vården omfattar alla åldrar och kännetecknas av en helhetssyn där sociala, 

fysiska, psykiska och existentiella behov hos patienter främjas. Vården utgår från ett 

livsvärldsperspektiv och målet är att främja livskvalitén för patienter och deras anhöriga och 

en (Socialstyrelsen, 2013b). En god palliativ vård innebär att den svarar an på patientens 

behov så att de få leva fullt ut tills de dör (Jakobson, Andersson & Öhlen, 2009).  

    

  WHO:s definition av palliativ vård: 
Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the 

problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means 

of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, 

psychosocial and spiritual (WHO, 2015). 
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Palliativ vård handlar om vård i livets slutskede. Den delas in i en tidig och en sen fas som har 

olika mål (Socialstyrelsen, 2013b). Den tidiga fasen är en livsförlängande behandling som 

främjar livskvalitén hos patienter och kan vara under flera år. Den senare fasen är kortare och 

inriktas på att lindra lidande och främja livskvalitén för patienter och de närstående (ibid.). 

Gränsen mellan övergången från tidig till sen fas är flytande, eftersom det är svårt att 

förutsäga sjukdomens förlopp. Beslutet om övergången i palliativ vårdens senare fas tas i 

samråd med patienten och anhöriga med hänsyn till deras önskemål (SOU 2001:6.). 

 

Det finns flera olika vårdformer som kan erbjuda vård i livet slutskede. Avancerad 

hemsjukvård, palliativa rådgivningsteamet och olika typer av vårdplatser. För den friska 

människan är det självklart att kunna välja var man vill vårdas och dö men för den som 

drabbas av sjukdom är valet inte lika självklart. Stödet från anhöriga, patientens upplevelse 

och behov av trygghet är avgörande om vården sker i hemmet eller på sjukhus. Men också 

nödvändig medicinteknisk utrustning som begränsar möjligheten att fritt välja vårdplats (SOU 

2001:6.).    

 

En viktig del i palliativ vård bygger på patientens delaktighet. För att kunna vara delaktig 

krävs att vården har ett patientperspektiv (Kvåle & Bondevik, 2008). Patientperspektivet utgår 

ifrån hälsa och vårdande med patientens upplevelser i fokus. Sjuksköterskan ger 

förutsättningar för delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Delaktighet skapas genom att bli 

sedd som individ, bli tagen på allvar och bli lyssnad till. Uppmuntrad att berätta om sina 

känslor, tilltalad med sitt namn och den information som ges ska vara ärlig, sann och anpassad 

till patienten. Delaktighet handlar om att få kontroll över sitt liv och situation (Kvåle & 

Bondevik, 2008). 

 

Patienter som vårdas inom den palliativ vården upplever ofta ett psykiskt lidande, en rädsla att 

tappa kontrollen över kroppen och livet (SOU 2001:6; Vollmer et al., 2011). Känslor kan 

växla mellan att vilja leva och en önskan om att få dö. Rädslan inför döden är inte lika stark 

som vägen dit. Patienter som vårdas i livets slutskede upplever ett existentiellt lidande där 

tankar om livets mening, Gud och ett liv efter döden väcks. Även tankar på framgång, 

misslyckande och ånger över gjorda och ogjorda saker (SOU 2001:6.). 

 

Livskvalitén  
Livskvalité är en upplevelse av välbefinnande som är individuell och föränderlig. Den 

påverkas av yttre och inre faktorer och stärks av det som känns meningsfullt. Människan 

upplever således livskvalité när det finns en mening med livet och att få vara i ett 

sammanhang. Livskvalité är bland annat att “vara i stånd till” att utföra stora eller små 

livsprojekt som till viss grad är oberoende av hälsa eller sjukdom (Dahlberg & Segesten, 

2010).   

 

Livskvalitén kan påverkas negativt av den psykiska ohälsa som patienter i den palliativa 

vården upplever (Higginson & Costantini, 2008). Tankar på döden kan skapa känslor av oro, 

ångest, depression och smärta. Kvantitativ forskning visar att totalt 59 % av patienter i den 

palliativa vårdens första eller tidiga fas upplever depression som påverkar livskvalitén. I den 

senare fasen upplever dessutom 41 % av patienter att deras välbefinnande och livskvalité är 

försämrad (Nuhu, Tajudeen, Kazeem & Adejumo, 2013; Connell et al., 2011). Att uppleva 

livskvalité handlar inte endast om att vara frisk eller smärtfri utan snarare om en känsla av 

meningsfullhet i livet. Det som har betydelse för livskvalitén är framförallt delaktighet, 
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självbestämmande, socialt nätverk och stöd ifrån familjen (Bahrami, 2011; Eldh, 2012; 

Socialstyrelsen, 2013b). Trots att döden “lurar runt hörnet” kan patienter i den palliativa 

vården uppleva god livskvalité (Bahrami, 2011). Sjuksköterskan kan främja livskvalité med 

ett gott bemötande, glädje och positivitet som ger energi och kraft till patienterna (Bahrami, 

2011). Sjuksköterskan är också ett viktigt stöd för att ge hopp, tröst som bidrar med trygghet 

och livskraft (Applebaum et al., 2014; Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Allmänsjuksköterskans roll i den palliativa vården 
Det förväntas av sjuksköterskan att hon ska kunna identifiera patienters behov och problem 

för att kunna planera den individuella vården (Mårtensson, Carlsson & Lampic, 2008). 

Forskning visar att många sjuksköterskor tenderar att överskatta patientens känslomässiga 

lidande och underskattar deras resurser och livskvalité (ibid.). Sjuksköterskan tolkar och 

skattar nivåer på fysiska, psykiska, existentiella och sociala faktorer vilket således inte alltid 

stämmer överens med patientens uppfattning om vad som är hög livskvalité (Bahrami & 

Arbon, 2012). Ett sådant förhållningsätt utgår ifrån sjuksköterskans egna förförståelse om att 

kunna veta vad som är bäst för patienten, trots omedvetenhet om patientens unika behov, 

vilket kan skapa en grund för ett ökat vårdlidande hos den enskilda patienten (Dahlgren & 

Segesten, 2010; Bahrami & Arbon, 2012).  

 

En tidig kontakt med palliativa vården gynnar patientens livskvalité (Thomas, Crisp & 

Campbell, 2012). Allmänsjuksköterskan är en viktig nyckelperson när det gäller att skapa en 

god vårdrelation som ger patienten en trygghet den sista tiden i livet. Den tidiga kontakten ger 

allmänsjuksköterskan kunskap om patienten och vilka omvårdnadsbehov som finns för att 

kunna främja livskvalitén. Det ger också en möjlighet att uppmärksamma förändringar i 

sjukdomen så behandling kan sättas in i tid hos patienten (ibid.). 

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskapen har sin grund i livsvärldsteorin och handlar om vårdandets betydelse för den 

unika människan. Vetenskapen har som mål att främja hälsa och minska lidande hos patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Kunskapssynen är holistisk och fokuseras på hela patienten 

med kropp, själ och ande. Vid sjukdom är det inte bara den fysiska kroppen som påverkas 

utan också själen, där alla delar hör ihop och påverkas av varandra (Nortvedt & Grimen, 

2012). Litteraturstudien använder därför en vårdvetenskaplig teoretisk referensram med 

begreppen livsvärld, levd kropp, välbefinnande och livskraft för att belysa livskvalitén hos 

patienter med cancer i den palliativa vården.  

 

Livsvärld  
Varje människa påverkas av händelser i livet som lagras i kroppen. Händelserna består av 

erfarenheter och förväntningar som tillsammans skapar en erfarenhetsvärld som kallas 

livsvärld. Det är utifrån livsvärlden som människor upplever världen. Livsvärlden är unik för 

varje människa och den ändras genom livet. Den finns i dåtid och framtid men upplevs här 

och nu. Det är genom livsvärlden allmänsjuksköterskan kan förstå patienten och nå 

vårdandets mål med att främja hälsa (Dahlgren & Segesten, 2010).  

 

“Det är genom livsvärlden som hälsa och välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. 

Ett vårdande som inte förstår eller inte klarar av att möta livsvärden är följaktligen inte 

verkligt vårdande, och det är framför allt inget vårdvetenskapligt vårdande.” (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 128).  
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Levd kropp 
Kroppen är navet i livet vilken människan lever igenom. Den fysiska, psykiska, andliga och 

existentiella kroppen är i ett och kan inte skiljas åt. Det är genom kroppen vi lever och har 

tillgång till världen. Kroppen kan här förstås som subjektiv med minnen, erfarenheter, tankar, 

känslor och upplevelser. När sjukdom drabbar kroppen förändras världen och tillgången till 

livet. Det är genom den levda kroppen vi upplever hur sjukdom påverkar livet exempelvis vid 

terminal cancersjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Livskraft 
Människan måste ha livskraft för att orka leva, livslust till att vilja leva och livsmod för att 

våga leva livet. Det som ger människan kraft att leva är individuellt och inte beroende av 

hälsa eller ohälsa. Det är i den inre existensen som livskraften hittas när cancern hotar livet 

och när livet ändå känns meningsfullt i ett sammanhang stärker det livskänslan och skapar 

livskraft åt människan (Dahlgren & Segesten, 2010).   

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Människor förväntas att leva ett långt friskt liv och när de drabbas av cancer blir det ett hot 

mot livet. I dag får 50 000 människor i Sverige ett cancerbesked som förändrar deras 

livsvärld. Ett cancerbesked påverkar människor psykiskt och många får problem med 

depression, ångest och oro vilket påverkar livskvalitén negativt. Dagens forskning har 

möjliggjort att avancerade cancerbehandlingar tagits fram, men ibland räcker detta inte till för 

att bota alla människor. När patienten inte kan befrias från cancern övergår vårdandet till 

palliativ vård som utgår från ett livsvärldsperspektiv med målet är att främja livskvalitén hos 

patienter och de anhöriga.  

 

Palliativ vård delas in i två faser där cancerbehandling är inriktad på ett livsförlängande och 

att främja livskvalitén hos patienten. Forskning idag visar att många patienter i palliativ vård 

inte upplever livskvalité. En stor andel av patienter i den första eller tidiga palliativa fasen 

upplever depression som påverkar livskvalitén negativt. Att patienters livskvalité är påverkad 

kan bero på många faktorer men en orsak kan vara sjuksköterskans professionella bemötande. 

Sjuksköterskan skattar och tolkar livskvalitén hos patienten vilket inte alltid stämmer med 

patientens upplevelse. Sjuksköterskan förminskar ofta resurserna hos patienter och överskattar 

det känslomässiga lidandet. Detta kan innebära att patientens livskvalité inte främjas och ett 

lidande skapas. Livskvalité är ett komplext begrepp och måste ses utifrån varje individs 

perspektiv och livsvärld.  

 

Allmänsjuksköterskan är en nyckelperson med en betydelsefull roll i den cancersjuka patients 

liv. Hon kan främja livskvalitén om hon har kunskaper om vad som främjar detta. Det är 

därför viktigt att göra en litteraturstudie som belyser vad som påverkar livskvalitén. 

Kunskapen kan hjälpa allmänsjuksjuksköteskor om hur omvårdnaden behöver vara för att 

främja livskvalitén hos patienten.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet var att undersöka vad som främjar livskvalitén hos patienter med cancer i den palliativa 

vårdens första fas.  
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FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

- Vad påverkar livskvalitén hos den enskilde patienten i den palliativa vården? 

- Var får den enskilde patienten i den palliativa vården sin livskraft ifrån? 

 

 

METOD 
 

Studien har ett hermeneutisk vetenskapligt synsätt eftersom syftet var att undersöka vad som 

främjar den subjektiva livskvalitén hos patienterna. Den hermeneutiska vetenskapssynen 

innebär att tolka patientens upplevelse för att kunna skapar en förståelse för deras verklighet 

(Nyström, 2012). Studien genomfördes därför som en litteraturstudie baserad på 

självbiografier för att undersöka vad som främjar livskvalitén hos patienter med cancer i den 

palliativa vården. Den hade en kvalitativ design eftersom syftet var att undersöka patienters 

subjektiva upplevelse (Backman, 2008) och detta metodval är mest lämplig för att få kunskap 

om varje enskild individs upplevelse och erfarenheter. En kvantitativ studie var inte relevant 

då upplevelse och erfarenheter inte direkt kan mätas och statistiskt analyseras (Friberg, 2012). 

Studiens ansats var induktiv som innebar att genom iakttagelser av verkligheten förstå och 

tolka den för att sedan dra slutsatser (Lundman & Hällegren-Graneheim, 2012).  

 

Datainsamling 
Datainsamling till litteraturstudien började med att välja sökord och de som valdes var 

biografi, cancer, palliativ vård och livskvalité. Sökning efter självbiografier gjordes sedan i 

LIBRIS nationella bibliotekskatalog eftersom det har ett stort utbud av vårdvetenskaplig 

litteratur. Sökorden användes var för sig och i kombination med varandra (Bilaga 1). 

Ett urval av böcker gjordes och beställdes på bibliotek och Adlibris. Böckerna som valdes till 

studien och som bäst motsvarade syftet, var Andersson (2014), Färjsjö (2012), Hitchens 

(2012/2014), Gidlund (2013), Gidlund (2013), och Ingesson (2015) (Bilaga 2). 

 

Urvalsförfarande 

Datainsamling i Libris gav många sökträffar då det saknas avgränsande funktioner. Sökningen 

gav 51 träffar efter att svenska valdes som språk och biografer äldre än 2008 valdes bort. Efter 

att de böcker som var skrivna av anhöriga och av sjuksköterskor som kunde utläsas av bokens 

titel också exkluderats, fanns 35 biografier kvar. För att veta om böckerna var relevanta och 

passade in på syftet för studien lästes bokrecensioner på Adlibris. Ytterligare en exkludering 

av böcker som var skrivna av anhöriga och sjuksköterskor gjordes efter läsning på Adlibris. 

Till slut återstod 6 böcker, 2 av böckerna var av samma författare och valdes därför att 

böckerna bygger på varandra.  

 

Inklusionskriterier för studien var följande: patienter med cancer i den palliativa vårdens 

tidiga fas som själva beskriver sina upplevelser av livskvalité. Biografierna behövde inte vara 

skrivna av patienterna själva. Urvalet består av både vuxna män och kvinnor. 

Självbiografierna fick inte vara äldre än sju år och skulle vara skrivna eller översatta på 

svenska för att undvika feltolkningar. Exklusionskriterier var barn under arton år, 

avhandlingar, E-böcker och anhörigas eller sjuksköterskors berättelser. 

 

Kvalitetsgranskning 

Granskning av biografierna gjordes enligt Segesten (2012) mall för texters källkritik (Bilaga 

3).  En kritisk granskning innebar genomgång av självbiografierna med titeln, litteraturform, 

vem som var ansvarig utgivare, författare, bokens trycknings år, kvalitets granskning och hur 
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texterna kunde bidra till akademisk utveckling i vårdvetenskap enligt Segesten (2012) (Bilaga 

4).     

 

Analys 
Av de sex självbiografier som valdes gjordes en manifest innehållsanalys som är en modell 

för att analysera texter. Texternas helhet bröts ner till mindre delar för att sedan byggas upp 

igen för att skapa en ny helhet (Lundman & Hellgren-Graneheim, 2012). Innehållsanalysen 

utfördes som en process i olika steg. Processen började med att läsa materialets helhet med 

syfte att skapa en övergripande förståelse. Båda författarna läste biograferna och återberättade 

dem för varandra. Sedan analyserades texten först var för sig och sedan tillsammans vilket 

innebar att sönderdela texten till mindre delar och skapa meningsbärande enheter (ibid.). I 

vissa böcker gulmarkerades meningsenheten medan i andra användes “postitlappar”. De 

meningsbärande enheterna erhölls genom att ställa frågor till texten för att skapa förståelse för 

innehållet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). Meningsenheten kondenserades sedan genom att 

budskap i texten plockades fram. Ur kondenseringen kunde koder skapas som användes för att 

jämfördes i skillnader och likheter. Koderna låg sedan till grund för de underkategorier och 

kategorier som användes i studiens resultat (Tabell 1).   

 

Under analysarbetet var förhållningssättet öppet inför materialet. Att vara öppen innebar att 

förhålla sig till texten och vara nyfiken för ny kunskap. Reflektion användes under analysen 

som ett redskap för att inte förförståelsen (se nedan) skulle spegla resultatet (Dahlborg-

Lyckhage, 2012).  

 

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

"Jag vill inte leva 

begränsat. Jag vill låta 

livet leva, med allt 

vad det innebär." s 68 

 

Vill leva livet full ut Leva trots 

obotlig 

sjukdom 

Att leva livet här 

och nu 

Livskvalité 

 

Forskningsetiska aspekter 
Resultatet i studien baseras på självbiografier. Författarna har själva givit ut böckerna så 

samtycke ansågs inte nödvändigt då materialet redan var offentliggjort. Trots friheten som 

författare har att använda materialet finns en skyldighet att visa respekt och presentera 

texternas budskap rättvist och inte förvränga dem.  Att beakta allt material utifrån 

Helsingforsdeklarationen (2013) som innebär att all forskning genomförs med respekt för 

människan och hennes rättigheter. God etik utan att förvränga informationen som kommer 

fram. Vetenskapens och samhällets behov får inte gå före individens behov och se till 

människovärdet är grundläggande inom god forskning. 
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Förförståelse 

Den egen förförståelse ligger i hur människan ser på den verklighet som finns runt omkring 

henne. Det är viktigt att vara medveten om den egna verklighetsuppfattningen för att kunna 

vara öppen mot det som är dolt. Augustinsson (2012) menar att människan sätter fokus på 

vissa saker och i den egna förförståelse ser man inte det dolda fenomen. För att kunna 

synliggöra det dolda måste man ställa sig frågan om “Hur ser min värld ut?”. Därefter med ett 

öppet sinne kunna få svar på de frågor som ställts (Augustinsson, 2012). 

 

Författarna hade en känslomässig förförståelse om hur det är att leva när tiden är utmätt. Den 

egna erfarenheten av nära anhöriga i den palliativa vården var påtaglig i början av studien. 

Väl medvetna om detta så utmanades förförståelsen och genom det objektiva synsättet som 

krävdes för studien kunde ett trovärdigt resultat redovisas.   

 

 

RESULTAT 
 

Utifrån analysen av självbiografierna kunde tre huvudkategorier och tolv underkategorier 

plockas ut. Kategorierna presenteras i nedanstående tabell (Tabell 2). 

 

 

Tabell 2: Uppkomna kategorier 

 

 Huvudkategorier  Underkategori 

Livskvaliténs främjande   Att leva livet här och nu  

  Acceptansen av sin sjukdom  

  Behovet av att få uttrycka sina känslor 

  Familjens och vännernas betydelse 

  Hemmets trygghet 

  Livskraftens betydelse 

 

  Livsviljan 

  Mental kraft 

  Det existentiella behovet 

  Skrivandets helande kraft 

 Djuren och naturens betydelse 

  Vården  Omvårdnaden 

 Medicinska behandlingar 
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Livskvaliténs främjande 

Det som påverkade och främjade livskvalitén var att leva livet här och nu, acceptansen av sin 

sjukdom, behovet av att få ge uttryck för sina känslor, familjen och vännernas betydelse samt 

hemmets trygghet.  

 

Att leva livet här och nu 

Samtliga ansåg att det var viktigt att kunna leva som vanligt och fortsätta med livet. Det var i 

det vardagliga livet med familjen och vännerna som välbefinnande upplevdes och livskvalité 

skapades. Detta definierades som att t.ex. få prata om vardagliga ting, gå till jobbet och att 

resa. När cancern inte gick att bota blev det viktigare att leva här och nu, att kunna njuta av 

livet och det som var roligt. Samtliga upplevde tacksamhet av att de kunde leva i stunden och 

få vara lyckliga i livet trots cancern. 

 

“Jag har aldrig trott på kvantitet. Inte inom något. Kvalitet däremot. Det är vad som spela 

roll på riktigt. Jag har heller aldrig haft som ambition att bli 100 år gammal, utan har sedan 

länge varit övertygade att det är vad man gör med sin tid som faktiskt är viktigt.”(Gidlund, 

2013a, s. 195). 

 

Att leva livet innebar att fokusera på det som kunde njutas av och det man mådde bra av. 

Författarna valde bort det som stal kraft och energi (Andersson, 2014; Ingesson, 2015). Efter 

cancerbeskedet menade en av författarna att han mer än tidigare upplevde att varje morgon 

var en gåva som skulle levas och att få leva var ett privilegium (Färjsjö, 2012). 

Flera menade att hämma sig var det värsta man kunde göra. Livet existerade bara i de 

ögonblick de befann sig närvarande i. Det var just då som livet kändes bra, det var just då 

livet levdes (Andersson, 2014; Färjsjö, 2012; Gidlund, 2013b). "Jag vill inte leva begränsat. 

Jag vill låta livet leva, med allt vad det innebär." (Gidlund, 2013a, s. 68). 

 

Acceptansen av sin sjukdom 

Samtliga beskriver att det var viktigt att acceptera cancern för att orka leva och kunna hantera 

situationen. Att acceptera cancern var inte samma sak som att älska den men det gjorde livet 

lättare att leva. Vidare menar författarna att livet var för kort för att lägga energi på det saker 

som inte går att påverkar utan det var bättre att acceptera situationen som den var. För att 

livskvalité skulle kunna skapas hittade samtliga ett sätt att förhålla sig till sin cancer. “Jag har 

länge försökt att leva efter mottot; ”Lägg inte energi på det du inte kan påverka och i det här 

fallet blev det extra viktigt.” (Andersson, 2014, s. 37). 

 

Några beskrev att när de accepterade sin situation, blev det en balans mellan att leva livet och 

att kämpa för det. Det blev ett sätt att flytta fokus från döden till livet (Andersson, 2014; 

Färjsjö, 2012; Ingesson, 2015). “Det enda sättet att kravla sig ur ett svart djupt hål av 

hopplöshet är att acceptera det som hänt. I alla fall är det så för mig. Acceptera. Planera. 

Fokusera.”( Andersson 2014, s. 146). 

 

Behovet av att få uttryck sina känslor 

Samtliga hade ett behov av att få uttrycka sin sorg, ilska och förtvivlan. Att skratta och gråta 

och få utlopp för sina känslor främjade livskvalité. Det var också viktigt att få sörja det livet 

som kommer att ta slut i förtid.  

 

"Att det är okej att skrika, stampa och slå. Och att det är okej att både vara glad och skratta. 

Det känns så förlösande att få höra. För jag har skrikit, frustat och slagits. Med inredning, 



 

9 
 

saker och min egen kropp. Jag har varit den argaste människan jag någonsin träffat.” 

 (Gidlunds, 2013. s. 135). 

 

Efter ett känsloutlopp rensades kroppen och själen. Allting kändes klarare och det blev lättare 

att välja det som främjade livskvalitén (Andersson, 2014; Gidlund, 2013a). “Sextio minuter 

senare reste jag mig upp med svaga ben men ett starkare psyke. Inget blir bättre av att jag 

gråter men jag rensar bort det tunga sinnet.” (Andersson, 2014, s. 175). 

 

Familjens och vännernas betydelse 

Samtliga ansåg att stödet från familjen och vännerna var en trygghet och en tröst.  Det var hos 

familjen och vännerna som gemenskapen, kärleken, omtanken och närheten fanns vilket 

skapade. Ingesson (2015) menade att det var de ögonblicken som handlade om familjen och 

vännerna som hade störst betydelse i livet. 

 

"Jag känner ett oerhört behov. Jag har en fråga i mitt bröst som måste få komma ut. Jag 

måste få reda på hur det egentligen ligger till. Så jag ringer mamma. Det brukar hjälpa. Hon 

brukar ha svaren". (Gidlund, 2013a, s. 24).  

 

Några beskrev att kontakten med andra i samma situation gav tröst och stöd. Det främjade 

livskvalitén att få dela sina känslor och tankar kring sjukdomen och livet (Andersson, 2014; 

Färjsjö, 2012; Gidlund, 2013a; Ingesson, 2015). "Vi har en osynlig frekvens som rör sig 

mellan oss. En märklig gemenskap. Vi delar samma strid, fast har olika slagfält. Hennes 

diagnos är snarlik min." (Gidlund, 2013a, s. 281). 

 

Hemmets trygghet 

Samtliga tyckte att hemmet hade en betydelse för främjandet av livskvalitén. Hemmet var en 

plats som författarna själva hade skapat. Där fanns familjen och tryggheten. Här kunde de 

vila, samla kraft och ha en gemenskap med vänner.   

 

“När de tre månadernas isolering var till ända ville jag bara hem. Läkaren avrådde. En 

infektion skulle vara livshotande. Jag envisades, jag fixade inte en enda natt till på 

hematologen. Till sist kom jag hem igen. Trött men lycklig”(Ingesson, 2015, s. 172-173). 

 

En utav författarna såg sitt föräldrahem och deras stuga som sitt hem. I hemmet hade 

trädgården och naturen runt om en stor betydelse för hans livskvalité (Gidlund, 2013a; 

Gidlund, 2013b).   

 

"Just nu finns den i stugan, det där huset som farfar byggde. Det är här jag gömmer mig när 

allt blir för mycket” "När för mycket fokus ligger på min sjukdom." "För här ute kan jag var 

hur frisk jag vill." (Gidlund, 2013a, s. 62). 

 

Livskraftens betydelse 
Livskraften hade betydelse för att främja livskvalitén. “Frågan när ger en människa upp?” 

(Gidlund, 2013a, s. 290). Livskraften skapades genom livsviljan, mental kraft, det 

existentiella behovet, skrivandets helande kraft samt djuren och naturens betydelse.  

 

Livsvilja 

Beslutet att kämpa för sitt liv och att vilja leva fanns hos samtliga. Drivkraften låg i att vara 

målmedveten, att ha en målsättning och en kampvilja. När cancern vann mark hittades nya 
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vägar att ta upp striden om livet. Att ha något att stäva efter, mening i livet och en framtidstro 

skapade livskraft. Viljan att leva byggdes på en tro om att bli frisk (Färjsjö, 2012). 

 

“Ända sedan jag drabbades av cancern har jag vetat att jag kommer att dö av den, men jag 

bestämde tidigt: - Ska han ta mej ska han göra det när jag vill - och inte när han vill.” 

(Ingesson, 2014, s. 217). 

 

Mental kraft 

Det framkom att livskraften fanns i den egna mentala kraften och hämtades genom att tänka 

positiva tankar, minnas roliga stunder och att vara optimistisk. I de stunder när kroppen svek 

fann man kraften i minnen som t.ex. var från lyckliga stunder tillsammans med familjen och 

vännerna. Det var viktigt att kunna ladda sinnet med glädje, hopp och vackra ord som kunde 

tas fram vid svåra stunder (Andersson, 2014). En del menade att lura hjärnan att allt skulle bli 

bra var det enda sättet att orka leva vidare i livet (Ingesson, 2015; Gidlund, 2013a). Kärleken 

från familjen och vännerna gav även en mental styrka och livskraft (Andersson, 2014; 

Ingesson, 2015).  

 

“Vi ger oss inte ens när cancern sätter in en ny spelare på banan: skelettvärken. Då laddar vi 

sinnet med glädje, hopp och vackra ord, inte för att värken går över då, utan för att psyket 

orkar bättre med pepp och inspiration.” (Andersson, 2014, s. 172). 

 

Det existentiella behovet 

En del beskrev att tron på en högre makt och att be till Gud om att bli frisk skapade livskraft. 

Att tro på Gud och ett liv efter döden var stärkande. Bönen gav hopp och hade en lugnande 

inverkan på själen (Färjsjö, 2012; Gidlund, 2013a; Hitchens, 2012/2014). "Om din fråga är 

vad som händer när jag lämna det jordiska, så tror jag att någon står vid pärleporten och 

öppnar den för mig” (Färjsjö, 2012, s.78).  

 

Skrivandets helande kraft 

Skrivandet blev en källa till livskraft för alla författarna. Genom en självbiografi kunde de 

uttrycka sina känslor och tankar om sjukdomen. Det gav dem styrka att hantera sin cancer när 

de förmedlade sin historia till andra människor. "Jag startade en blogg. Från början tänkt att 

bara finnas för mig själv. Det skulle vara mitt sätt att hantera det här.” (Gidlund, 2013a, s. 

17). 

 

Behovet av att få förmedla sig själva genom att skriva var viktigt då det sågs som en 

meningsfull handling. En av författarna tyckte det var viktigt att lämna något efter sig, att bli 

ihåg kommen vilket gav honom en inre styrka (Gidlund, 2013a). Hichens (2012/2014) 

beskrev att skrivandet var en del av hans liv och som hade stor betydelse för livskraften. Två 

av författarna beskrev att det gav en inre styrka att veta att deras skrivna ord kunde hjälpa 

andra i samma situation (Andersson, 2014; Färjsjö, 2012). “Jag säger ofta storslaget att 

skrivandet inte bara är mitt uppehälle och levebröd utan själva mitt liv, och det är sant.” 

(Hichens, 2012/2014, s. 88). 

 

Djuren och naturens betydelse 

De flesta författare beskrev att naturen hade betydelse för livskraften för att kunna orka leva 

vidare. Naturen fyllde dem med kraft och styrka. Den var en plats där de kunde fly till och 

glömma sin sjukdom. Skogen var en lugn, trygg plats där de bara kunde få vara i nuet. “Jag 

gömde mig i skogen som jag älskar mest. Lät den fylla mig med kraft och folktro.” (Gidlund, 

2013,  s. 56). 
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Att få vara i solen och promenera var också viktigt för att samla kraft. När de kände den friska 

luften ute i naturen och hörde fåglarna upplevde de ett lugn som användes för att finna kraften 

att leva (Andersson, 2014; Färjsjö, 2012; Ingesson, 2015). 

 

“Det var skönt att röra på sig, fly tankarna för en stund. När vi nådde fram hade de avbrutit 

jakten efter en skadeskjutning, och David hängde med oss hem. Det blev en kort visit, men jag 

fick ändå känna lite skogsluft. Det var gott så.” (Ingesson, 2015, s. 208). 

 

En av författarna beskrev att hästarna gav honom kraft och livskvalité. Genom att prata, hålla 

om dem fyllde de honom med energi. Hästars kraft gjorde att han orkade fortsätta leva. Leva 

och uppleva livskvalité (Gidlund, 2013b). 

 

"Men jag skrev också om hästarna. Om kraften de ger mig. Hur de får mig att både koppla av 

och ladda om. Hur viktigt det är att plötsligt få lov att släppa på funderingar för att rykta, 

mocka och rida en stund. Att få lyssna på dem. Hålla om dem. Och jag berättade hur viktigt 

det blivit för mig att få prata med dem. För jag tror att de förstår.” (Gidlund, 2012a, s. 133).  

 

Vården 
För att främja livskvalitén framkom det att vården hade stor betydelse. Det som främjade 

livskvalitén var omvårdnaden och den medicinska behandlingen.  

 

Omvårdnaden 

Författarna ansåg att vården hade betydelse för livskvalitén. Livskvalitén kunde främjas 

genom att vårdarna hade gott bemötande, bekräftade dem och hade förståelse för deras 

situation. De beskrev också att det var viktigt att få kunskap om sin sjukdom, hur det förhöll 

sig här och nu samt vilka valmöjligheter som fanns. Att känna kontrollen över sin situation 

och få vara delaktig beskrev författarna som främjande av livskvalitén.  

 

Allmänsjuksköterskan hade en viktig roll för att främja livskvalitén. En del menade att om 

hon såg den friska och inte enbart den sjuka sidan skapade det ett välbefinnande vilket 

främjade livskvalitén (Hitchens, 2012/2014; Gidlund, 2013a). Det hade också betydelse om 

hon vårdade utifrån den levda kroppen och såg den enskilde människans behov (Hitchens, 

2012/2014). Att ha samma allmänsjuksköterska upplevdes som en trygghet genom att hon 

kände dem och förstod dem. När allmänsjuksköterskan förmedlade hopp, tröst, trygghet, tillit 

och gav en positiv övertygande tro om att förlänga livet skapades ett välbefinnande som 

främjade livskvalitén. Det gav också livskraft. "Hörde jag en lugnande och kompetent röst 

säga: Du kanske bara känner ett stick och nästan genast kände jag mig lugnare på ett annat 

sätt.” (Hichens, 2012/2014, s. 95).   

 

“Mina hjältar sliter på inom vård och omsorg. Mina hjältar får landet att fungera. Låt det 

inte ta slut när jag inte längre räcker till.” (Gidlund, 2013a, s. 210). 

 

Att vårdas i det egna hemmet främjade livskvalitén. En del beskrev att vårdandet i hemmet 

var en trygg plats där det fanns lugn och ro. “Om en stund kommer hemsjukvården - den 

palliativa, den för “vård i livets slutskede” -för att koppla bort cellgifterna för den här 

gången.” (Gidlund, 2013a, s. 204). 

 

Medicinska behandlingar 

Medicinska behandlingar hade betydelse för att främja livskvalitén. Strålning och cytostatika 

sågs som viktiga behandlingsmetoder eftersom detta bromsade cancerutvecklingen och var 



 

12 
 

livsförlängande. Cytostatikabehandling gav också hoppet och tron på att bli frisk vilket 

främjade livskvalitén. 

 

“Med den behandlingen jag nu får, kan jag nog leva ett liv med livskvalitet ett antal år 

till.”(Färjsjö, 2012, s. 122). “Den bromsmedicin som nu finns har framkommit de senaste 

åren och man kanske kan leva i den tron, att förr eller senare kan medicin komma som tar 

bort cancern ur kroppen.” (Färjsjö, 2012, s. 131). 

 

Cytostatika eller strålningsbehandlingar kunde även ha en negativ effekt på livskvalitén då 

dessa gav biverkningar. Så länge biverkningarna kunde avhjälpas eller dämpas med andra 

läkemedel främjades. “Medicinen, de minsta tabletterna till höger på bilden, lindrar 

biverkningar från cytostatikan. Därför tar jag dem. Det kommer jag inte sluta med." 

(Gidlund, 2013a, s. 44). 

 

Medicinsk smärtlindring var viktigt då det dämpade smärtorna och gjorde så att de kunde leva 

ett vardagligt liv (Färjsjö, 2012; Gidlund, 2013a; Hitchens, 2012/2014). “Men den fysiska 

smärtan går att bekämpa. Det går i alla fall att försöka.”( Gidlund, 2013a, s. 77). 

 

“Den smärtlindrande medicinen gör att man kan leva vidare på ett någorlunda acceptabelt 

sätt .”(Färjsjö, 2012, s.74). 

 

 

DISKUSSION 
 

Syftet med studien var att undersöka vad som främjade livskvalitén hos patienter med cancer i 

den palliativa vårdens första fas. Det som framkom som påverkade livskvalitén var att leva 

här och nu, att acceptera sin sjukdom, stödet från familjen och vännerna samt den trygghet 

som man upplevde i hemmet. Livskraften hämtades ifrån livsviljan, den mentala styrkan, tron 

på Gud och ett liv efter döden, skrivandets helande kraft samt betydelsen av djur och natur. 

Resultatet visade också att vården hade stor betydelse för patientens livskvalité genom 

medicinska behandlingar och sjuksköterskans omvårdnad. Här hade sjuksköterskan en 

betydande roll i patientens liv och kunde bidra till livskraft och främjandet av livskvalitén. 

 

Metoddiskussion 
Litteraturstudiens frågeställningar innebar att försöka utöka kunskapen om vad som 

påverkade livskvalitén för patienter med cancer i den palliativa vårdens första fas och var 

livskraft hämtades ifrån. Valet av design blev kvalitativ eftersom denna metod är mest 

lämplig för att undersöka upplevelser och erfarenheter. Ett kvantitativt studieupplägg uteslöts 

eftersom den inte kan mäta subjektiva fenomen utan presenterar variabler och generaliserar 

resultat vilket inte var ändamålet med studien (Friberg, 2012). 

 

I studien användes en induktiv ansats vilket innebär att förstå och tolka empiriskt material för 

att kunna dra nya slutsatser (Lundman & Hällegren-Graneheim, 2012). Den induktiva 

ansatsens styrka är att varje enskild patients berättelse kommer fram. Svagheter i ansatsen är 

forskarens egen förförståelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Förförståelsen sattes åt sidan så 

gott det gick vid tolkning av texterna men det finns ändå en viss risk att den kan ha påverkat 

resultatet. 

 

Till litteraturstudien kunde biografier, intervjustudie eller vetenskapliga artiklar användas.   
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Intervjustudier valdes bort då tiden inte räckte till, men också för att författarna upplever sig 

ovana vid den metoden. Intervjupersoner skulle det bli svårt att hitta och de intervjufrågorna 

som skulle behöva ställas skulle kunnat skapa ett lidande. Med respekt för den döende 

människan ansågs det inte heller lämpligt. Helsingforsdeklarationen (2013) menar att ingen 

forskning får ske på bekostnad av den enskildes välbefinnande. En intervjustudie hade kanske 

dessutom gett ett annat resultat beroende på hur frågorna hade ställts. En fördel med att 

använda en intervjustudie, jämfört med biografier och som litteraturstudien kunde dragit nytta 

av, är att följdfrågor skulle kunna ha ställts och svaren skulle kunna blivit mer djupgående. 

Nackdelen skulle vara att de känslor och tankar som finns hos en människa inte alltid kommer 

fram under den korta tiden som intervjun genomförs. Alla människor är unika och några vill 

kanske inte blottlägga sig framför en okänd människa under en intervju (Rosberg, 2012). Till 

studien kunde även vetenskapliga artiklar ha använts men detta valdes också bort därför att de 

som fanns var huvudsakligen skrivna utifrån sjuksköterskans eller från anhörigas perspektiv 

vilket var ett av exklusionskriterierna i studien.  

 

Slutligen återstod då självbiografier som därför valdes att användas i studien. Valet berodde 

på att materialet var lättillgängligt och det som intresserade denna litteraturstudies författare 

var att en människans liv kunde följas under en längre tid i självbiografiernas upplägg, 

exempelvis genom tillbakablickar. En självbiografi bygger ju på att författarna själva 

uppriktigt beskriver sina känslor, upplevelser och erfarenheter och det går här inte att säga att 

dessa subjektiva upplevelser är sanna eller falska (Dahlberg & Segesten, 2010; Segesten, 

2012). Trovärdigheten i självbiografierna beror på hur väl bokförlaget och författaren 

tillsammans lyckats förmedla författarens upplevelser (Segesten 2012). Vidare gjorde 

författarna till litteraturstudien en kvalitetsgranskning av biografierna efter den mall som 

Segesten (2012) använder som källkritisk granskning. Det innebar att för varje källa ställdes 

frågor om vem utgivaren var, vilken form litteraturen hade, när boken var utgiven, vem som 

var författare, om texten blivit kvalitetsgranskad och hur texten kan användas till akademiskt 

utveckling i vårdvetenskap. Det gjordes för att kvalitetssäkra och kritiskt granska 

självbiografierna vilket ger en ökad trovärdighet i litteraturstudien (ibid.).  

 

De sex valda och kvalitetsgranskade självbiografierna gav en inblick om hur det var att leva 

med cancer i den palliativa vårdens första fas. Ett hot mot resultatets trovärdighet är att 

självbiografier är skrivna som skönlitteratur och detta innebär att det finns mycket text att 

analysera och tolka. Texterna är också skrivna så att de ska väcka känslor som finns hos 

läsaren, vilket kan påverka förförståelsen och försvåra tolkningen (Dalhborg-Lyckhage, 

2012). Det perspektiv som skildrades i böckerna var dock patienternas egna. Samtliga utom 

en av självbiograferna var således skrivna av de personer som drabbats av cancer. I 

självbiografin av Klas Ingesson (2015) finns dock en medförfattare, Henrik Ekblom Ystén. 

Att ha en medförfattare kan ha påverkat studiens trovärdighet eftersom Klas upplevelser i viss 

mån är tolkade av en annan person. Boken bedömdes ändå som lämplig att använda till 

litteraturstudien eftersom det inte fanns något specifikt inklusionskriterium på att texten skulle 

vara skriven av dem vars liv och upplevelser skildrades i självbiografin. När det gäller 

Kristian Gidlunds (2013a; 2013b) böcker så skapade dessa utifrån bloggen: I kroppen min. 

Texterna i bloggen är redaktionellt granskade innan böckernas utgivning. Att de har granskats 

innebar att om det funnits textinnehåll som av bokförlaget ansågs vara irrelevant och oseriöst 

har de sorterats bort och inte publicerats (Segesten, 2012).  

 

Datainsamlingen till litteraturstudien gjordes i LIBRIS som är en nationell bibliotekskatalog. 

En nackdel med sökningen i LIBRIS är att den inte omfattar hela Sveriges bibliotek och 

risken att viktig data som kunde bidragit med ett annat resultat missats. Sökord valdes ut för 
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att begränsa urvalet. Libris har en begränsad sökfunktion vilket gav många träffar. Gallring av 

böcker fick därför göras i flera steg, först via sökord och sedan manuellt via 

inklusionskriterier och exklusionskriterier. Att göra gallringen manuellt kan vara en svaghet i 

urvalet då många böcker behövde granskas och det kan ha inneburit att någon bok som kunde 

använts till studien fallit bort. I LIBRIS kunde inte bokrecensioner läsas vilket ytterligare 

försvårade exkluderingen av böcker. Recensionerna fick istället läsas i Adlibris för att få en 

uppfattning om boken svarade på syftet i studien. Två av författarna lever fortfarande idag 

med sin cancer i den palliativa vårdens första fas. Av de 6 böcker som valdes ut var 5 skrivna 

av män och 1 kvinna. Det kan vara en nackdel att använda en ojämn könsfördelning men det 

bör inte påverka resultatets trovärdighet eftersom varje individ är unik i sina upplevelser 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Till litteraturstudien valdes vidare biografier som var skrivna 

eller översatta på svenska, det språk vi förstår bäst och för att begränsa urvalet (Axelsson, 

2012).  

 

Manifest innehållsanalys användes för att analysera texten (Lundman & Hellgren-Graneheim, 

2012). För att få ett trovärdigt resultat lästes biograferna av båda författarna, tillsammans och 

var för sig analyserades texten för att skapa meningsbärande enheter (ibid.). Att båda har läst 

och analyserat biografierna ökar trovärdigheten i studiens resultat. I analysen kom 

meningsbärande enheterna fram genom att ställa frågor till texten för att skapa en djupare 

förståelse. Att ställa frågor till texten innebär att stanna upp och undersöka textens budskap 

för att bättre förstå innehållet (Dahlborg-Lyckhage, 2012). I vissa böcker markerades 

meningarna med gul penna och i andra med “postitlappar” för att tydligt kunna se vad som 

var den meningsbärande enheten vilket är en styrka. Meningsenheter fylldes sedan i en tabell 

där de kondenserades och kodades. Genom att använda en analystabell kunde koderna sedan 

lättöverskådlig jämföras i likheter och skillnader för att sedan forma de underkategorier och 

kategorier som kom fram (Lundman & Hellgren-Graneheim, 2012).  

 

Den egna förförståelse om hur det var att leva i den palliativa vården tydliggjordes från början 

och har diskuterats vid flera tillfällen under studiens gång. Detta gjordes för att studiens 

resultat inte skulle färgas av egna uppfattningar eller tankar kring vad som främja livskvalitén. 

De känslor som uppkom diskuterades för att på så sätt främja objektiviteten i det som format 

resultatet. Denna medvetenhet om den egna förförståelsen stärker studiens trovärdighet 

(Augustinsson, 2012). Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie vilket också är en 

styrka. Samtliga böcker är primärkällor och kvalitetsgranskade av bokförlaget innan 

utgivningen som nämnts ovan. Vid denna kvalitetsgranskning användes mall för granskning 

av källkritik av biografer enligt Segesten (2012). En vårdvetenskaplig referensram användes 

och citat bekräftade de resultat som kommit fram.   

 

Resultatet i studien visar att författarna till självbiografierna delvis upplevde samma behov av 

att främja livskvalitén vilket innebär att resultatet teoretiskt skulle kunna ha en viss 

överförbarhet. Men att överföra resultat behöver göras med eftertanke och anpassning på 

individnivå då varje människa är unik med sin egen livsvärld och levda kropp (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

Resultatdiskussion 
Det som påverkade och främjade livskvalitén hos patienter med cancer i den palliativa 

vårdens första fas var att leva ett vanligt liv som innebär att resa, gå på jobbet och umgås med 

vänner och familjen. Detta betonar också Dahlberg och Segesten (2010) som beskriver att 

leva livet väl innebär att vara i stånd att utföra små och stora livsprojekt vilket påverkar 

livskvalitén. 
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I den första huvudkategorin visade resultatet att leva innebar att ta vara på tiden här och nu, 

lägga fokus på saker som man mådde bra för att välbefinnande skulle uppstå. Detta stödjs av 

Vargens och Berterö (2012) som även beskriver att vissa patienter behöver stöd för att kunna 

leva livet och att sjuksköterskan samt anhöriga har här en stor betydelse. De belyser också att 

livskvalité kan upplevas fast man är allvarligt sjuk eller döende och menar att livskvalité inte 

beror på hur lång tid en patient har kvar att leva utan det som har betydelse är vad man gör 

med den tiden (Vargens & Berterö, 2012). Det var viktigt att acceptera sin cancer så 

livskvalitén kunde främjas. Att acceptera innebär inte att tycka om utan att hitta ett sätt att 

hantera sin situation så att livet blir lättare att leva. Sachs et. al (2013) bekräftar detta och 

menar att acceptansen får patienter att släppa taget och fokusera på det liv de vill leva här och 

nu. 

Litteraturstudiens resultat visade vidare att familjen och vänners stöd gav tröst och trygghet. 

Stödet ifrån vänner och familj har också visats ha betydelse för livskvalitén hos patienten 

(Bahrami, 2011). Det var hos familjen kärlek, omtanke och gemenskap upplevdes vilket 

främjade livskvalitén för patienten. Sachs, Kolva, Pessin, Rosenfeld och Breitbart (2013) 

pekar på detta som en viktig faktor och menar även att familjen är en trygg punkt i tillvaro 

som ger hopp i mörka stunder och hjälper patienterna att blicka framåt. Vargens och Berterö 

(2012) belyser också att kärleken ifrån familjen har stor betydelse för livskvalitén och att 

kärleken till familjen är meningen med livet.  

 

När en patient är sjuk påverkas hela familjen där även anhöriga kan behöva stöd och tröst i sin 

vardag, för att kunna var det viktiga stöd som patienten behöver (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) menar att utan stöd till anhöriga kan 

situationen bli värre, vilket innebär att livskvalitén påverkas negativt för både för patienten 

och anhöriga. Det innebär att vårdandet behöver ske utifrån livsvärldsperspektivet med en 

helhetssyn. När vårdandet bemöter patienten och anhörigas behov av omvårdnad främjar det 

livskvalitén hos hela familjen (Socialstyrelsen, 2013b). 

Att vårdas hemma har betydelse för livskvalitén. Hemmet var en plats där patienterna kunde 

få lugn och ro och samla kraft. Där fanns djur, närheten till naturen, familjen och vännerna 

vilket främjade livskvalitén. Valet om att få vårdas hemma är inte alltid självklart för en 

patient med cancer i den palliativa vården. Det finns avgörande faktorer som t.ex. medicinska 

och omvårdnadsmässigt men även beroende på om det finns ett stöd av anhöriga (SOU 

2001:6.). Wilson, Griffiths, Ewing, Connolly och Grande (2014) bekräftar betydelsen för 

livskvalitén att vårdas i hemmet, men menar även att hemsjukvård är en komplex vårdform 

vilket kan påverka livskvalitén negativt. De beskriver att anhöriga vill vara med och 

bestämma om omvårdnaden vilket inte alltid stämmer överens med patientens önskemål. Att 

som sjuksköterska vårda en patient i hemmet innebär att vistas i en annan människas privata 

sfär det krävs ett förhållningsätt grundat på respekt, värdighet och en känsla för integritet så 

att vårdandet främjar livskvalitén hos patienten. 

I den andra huvudkategorin visade resultatet att patienterna fick livskraft när de såg en 

mening med livet och trots allt hade framtidstro. Vissa mentala aspekter var viktiga som 

exempelvis att tänka positivt, använda sig av minnesbilder från tidigare händelser och att vara 

optimistisk. Människan måste ha kraft för att orka leva, mod till att våga leva och lust till att 

vilja leva. För att få lust till att vilja leva behöver en mening upplevas med det som sker och 

vara i ett större sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Kvåle och Synnes (2013) stödjer 

också resultatet och menar att tänka positiva och på roliga minnen hämmar negativa tankar 

som tar kraft. Hodges och Winstanely (2012) belyser vidare att det är viktigt att vara 
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optimistisk och menar att optimism ger framtidstro. Optimister har en kämpaglöd och de ger 

inte upp så lätt i motgångar, men också att optimismens kraft stärker patienten som i sig 

förlänger deras liv.  

 

Litteraturstudiens resultat påvisade att tron på Gud och en högre makt hade betydelse. Bönen 

var stärkande, gav tröst och hopp om ett liv efter döden vilket främjade livskvalitén. Patienter 

som vårdas i den palliativ vården upplever ofta ett psykiskt lidande. Känslor kan växla mellan 

att vilja leva och en önskan om att få dö. Rädslan inför döden är inte lika stark som vägen dit 

(SOU 2001:6; Vollmer et al., 2011). Vargens & Bertero (2012) bekräftar resultatet och menar 

att för vissa patienter innebär en tro på Gud att ett mirakel kan ske och man kommer att bli 

frisk och överleva. 

 

Det var viktigt för livskraften att få uttrycka sina känslor genom att berätta, skrika eller gråta 

och de var frigörande för själen att rensa ut det tunga sinnet. Att skriva var ett annat sätt att ge 

uttryck för sina känslor, det hade en helande kraft. Alla författarna har haft ett behov av att få 

uttrycka sig själv och sin historia. Det har inneburit en meningsfull handling då deras 

självbiografier kunnat läsas av andra människor. Att skriva en självbiografi har också haft en 

viktig innebörd för några av författarna det då det skrivna ordet alltid kommer finnas kvar 

efter deras död. Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar att det är viktigt för livskraft och 

livskvalitén att göra något som är meningsfullt vilket också Kvåle och Synnes (2013) menar 

och beskriver att en meningsfull handling är någonting att leva för. 

I den tredje och sista huvudkategorin påvisades att det hade betydelse och var viktigt att 

vårdas av samma sjuksköterska. Det gav trygghet och välbefinnande för patienten när 

sjuksköterskan kände och förstod dem. Allmänsjuksköterskan är en viktig nyckelperson i 

patientens liv som kan främja livskvalitén genom en god vårdrelation vilket ger trygghet och 

välbefinnande (Thomas, Crisp & Campbell, 2012). Kvåle och Synnes (2013) stärker vidare 

resultatet att allmänsjuksköterskan bidrar med trygghet när hon vet vad hon ska göra utan 

förklaringar. För att främja livskvalitén hos patienten behöver sjuksköterskan också förstå det 

unika behovet som finns hos varje individ (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Att som allmänsjuksköterska förstå en patientens unika behov bygger på en professionell 

hållning där reflektionen ingår och den egna förförståelsen åsidosätts (Dahlberg & Segesten, 

2010). I dag förväntas av sjuksköterskor att de ska kunna tolka patientens behov av livskvalité 

vilket inte alltid stämmer överens med patientens upplevelse (Mårtensson, Carlsson & 

Lampic, 2008). Bahrami och Arbon (2012) menar att sjuksköterskor i många fall tolkar 

behoven vilket innebär att patientens livskvalité kan påverkas negativt. Litteraturstudiens 

resultat visar att patientens unika behov behöver bemötas och att allmänsjuksköterskan kan 

främjar livskvalitén genom sitt förhållningsätt och att ge god omvårdnad. De medicinska 

behandlingarna hade också betydelse.  

Litteraturstudien påvisar således att den palliativa vårdens mål nås när allmänsjuksköterskan 

ser och förstår omvårdnadsbehovet av både den friska och sjuka sidan hos patienten. 

Resultatet visade också att det var viktigt att vårda utifrån den levda kroppen. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att i livsvärlden och den levda kroppen finns tankar och känslor från 

tidigare upplevelser som påverkar hur livet kan upplevas vid livets slut. Därför är det viktigt 

att uppmärksamma och bekräfta patientens livsvärld för att kunna ge god palliativ vård. Att ha 

kontroll över sin situation var viktigt för att främja livskvalitén. Kvåle och Synnes (2013) 

menar att ha kontroll handlar om att situationen är begriplig, hanterbar och meningsfull vilket 

främjar livskvalitén.  
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Att få vara delaktighet i sin vård var ett annat sätt att ges möjlighet till att kunna hantera sin 

situation (Dahlberg & Segesten, 2010). Litteraturstudien visar också att livskvalitén kunde 

främjas genom att patienter fick vara delaktig i sin vård genom att få information, kunskap, 

vara med och besluta i de valmöjligheter som fanns, vilket också Bahrami (2011), Kvåle och 

Bondevik (2008) visar i sina studier. Kvåle och Synnes (2013) bekräftar att patienter vill få 

information och kunskap, men att olika patienter har olika behov när det gäller nivån av 

information och medinflytande. Alla patienter vill inte vara delaktiga i sin vård genom 

självbestämmande och menar att hos de som tvingas till delaktighet upplever det som en 

börda som orsakar ett vårdlidande.   

Litteraturstudiens resultat visar att när allmänsjuksköterskan var positiv och förmedlade hopp 

gav det patienten livskraft. Tidigare forskning pekar också på att sjuksköterskan kan bidra 

med livskraft när hon inger hopp till patienter (Applebaum et al., 2014; Bahrami, 2011). 

Olsson, Östlund, Strang, Grassman och Friedrichsen (2011) beskriver vidare att hoppet ger 

livskraft och är källan till livskvalité. De menar också att hoppet bidrar till att se positivt på 

livet och att positiva tankarna bidra till att patienter känner sig friskare. Hoppet ökar den inre 

styrka och motivation att fortsätta kämpa för livet. Vidare menar de att utan hopp finns ingen 

kraft och utan kraft dör människan. 

Fortsatt forskning  

Socialstyrelsen har på senare år gjort en uppföljning som visade att det i palliativ vård saknas 

kompetens och strategier för vårdandet. Det framkom också att vården inte är detsamma i hela 

landet. Därför tog Socialstyrelsen fram nya riktlinjer 2013 för de som behöver vård i livets 

slut. Trots nya riktlinjer behövs mer forskning om vad som främja livskvalitén hos den 

enskilda patienten. Att drabbas av obotlig cancer orsakar ett lidande för patienten och 

anhöriga. Dagens cancerbehandlingar innebär dessutom det att patienten lever längre, vilket 

ökar nödvändigheten att kunna erbjuda bra palliativ vården både i den tidiga och senare fasen. 

Litteraturstudiens resultat visar att patienter vill kunna leva ett vanligt liv och behöver hjälp 

och stöd för att livskvalitén ska främjas. Vi som framtida allmänsjuksköterskor behöver därför 

förstå vad som främja livskvalitén hos den enskilde patienten för att kunna uppnå målet som 

den palliativa vården har: att få leva fullt ut tills man dör.  

 
Slutsats 

Studien visar att det som påverkar och främjar livskvalitén är möjligheten till att fortsätta leva 

ett vanligt liv, att ha något att sträva efter, att få ha kvar en mening med livet vilket i sin tur 

skapar livskraft. Att ha en acceptans till sin sjukdom är viktigt och gör livet lättare att leva 

trots obotlig cancer. Att kunna vårdas i det egna hemmet har betydelse för patientens 

livskvalité om där finns anhörigas stöd, tröst, trygghet och kärlek. Dock kan hemsjukvård 

vara komplext vilket kan påverka livskvalitén negativt. För en del patienter främjar det 

livskvalitén att få vara delaktig i sin vård, men alla patienter vill inte vara delaktiga vilket kan 

skapa ett vårdlidande.  

 

Allmänsjuksköterskans professionella hållning och omvårdnad har också stor betydelse för 

patienten. Görs omvårdanden utifrån ett patientperspektiv med fokus på den unika livsvärlden 

och den levda kroppen ger det kraft och främjar livskvalitén. Det är också viktigt att 

allmänsjuksköterskan är positiv och förmedlar hopp, det ökar den inre styrka och 

motivationen hos patienten att orka fortsätta kämpa för livet. Utifrån denna studies resultat 

kan man nog dra slutsatsen att patienter med cancer i den palliativa vården förmodligen ger 

upp när hoppet inte finns, kraften är slut och livskvalitén försämras. 
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Notera att LIBRIS saknar många avgränsande funktioner vilket gav många sökträffar. En 

manuell avgränsning gjordes av de 259 sökträffarna, vilket beskrivs utförligt i 

urvalsförfarandet. 
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Jag ska inte dö idag (2014) av Pamela Andersson 

Boken handlar om en kvinna som är chefredaktör för tidningen Topp hälsa. Sommaren 2012 

föll hon ihop i joggingspåret. Läkarna hittade en tumör i hjärnan som inte går att operera bort 

helt. Nyskild med två små barn kämpar hon mot cancern. Pamela är känd och omtyckt av 

många. Glamordrottning som har tusen bollar i luften och alltid glad, frisk. Hennes motto i 

livet är acceptera, planera och fokusera. Hon bestämmer sig för att träna upp sin fysik så hon 

ska orka ta sig igenom cancer operationen och efterföljande behandlingarna. Hennes PT blir 

hennes nye pojkvän och med kärlek och tron på livet kämpar hon mot idag en ovis framtid.  

 

Att leva med cancer (2012) av Gunnar Färjsjö 

Gunnar har en positiv inställning till livet och en tro på Gud som medför att han tror sig kunna 

leva länge och bli frisk. Han förlitar sig på sjukvården och behandlingen han får. 

Grundinställningen är att vara positiv och att vara öppen med vad som händer för vänner och 

barn. Han fortsätter sitt arbete även efter pensionen eftersom det är givande och hans sätt att 

finna distans till cancern. Att leva ett så normalt liv som möjligt  med familjen och de resor 

som är inplanerat. Han fortsätter att resa och planera för framtiden som om livet inte var 

tidsbestämt. 

 

I Kroppen Min- Resan mot livets slut och alltings början (2013) av Kristian Gidlund 

Kristian Gidlund föddes 1983. Han var journalist och på fritiden trummis i bandet Sugarplum 

Fairy. Arbetet som journalist innebar många hårda arbetstimmar och när kroppen blev trött 

och sliten trodde han först att det berodde på utmattning. Tanken på utmattning förvandlades 

till ett besked om cancer i magsäcken. I samband med beskedet startade Kristian en blogg där 

han kunde utrycka sina tankar och känslor inför livet och döden. Bloggen kom sedan att ligga 

till grund för självbiografin. Kristian är inte rädd för döden utan de som skrämmer honom är 

resan dit.  
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I kroppen min: Vägsjäl (2013) av Kristian Gidlund 

Boken är en fortsättning av I kroppen Min- Resan mot livets slut och alltings början. Boken 

ligger till grund för bloggen och handlar om de sista sju månader i livet. Kristian beskriver hur 

han varje dag försökte leva livet. Hur han hittade kraften att orka göra det saker han tyckte var 

viktiga och ville. Han beskriver också om hur viktigt stödet från anhöriga var.  Kristian var i 

strid mot sin sjukdom han hade kämparglöd. Men den 17 september 2013, 29 år gammal 

förlorade han striden. Han somnade in i sitt hem med familjen omkring sig.  

 

Att dö (2012) av Christopher Hitchens 

Christopher Hitchens föddes 1949 och var författare, kritiker och journalist. Han drabbades av 

obotlig strupcancer 2010. Christopher var en kämpe som ville överleva. Hans tilltro låg i 

sjukvården med avancerade behandlingsmetoder och sin tro på gud. Trots sin kämpaglöd 

förlorade han sin strid december 2011.  

Från sjukdomsbeskedet till sin död skriver han om hur det är att få en obotlig cancersjukdom. 

Han beskriver sina tankar och känslor inför livet och döden. Boken speglar också hur hans 

sjukdom tillstånd påverkar hans syn på omgivningen.    

   

Det är bara lite cancer (2015) av Klas Ingesson. 

Boken handlar om Klas som barn bestämde sig för att bli fotbollsproffs. Han föddes i en liten 

stad där alla kände varandra och det fanns alltid någon hemma. Jakt och fotboll var de stora 

intressen. Fotbollskarriären sätter fart och han är med i VM 1994.  

Gifter sig med sin ungdomskärlek åker utomlands för att spela fotboll. Så småningom flyttar 

de hem till Sverige och bosätter sig i födelsestaden. Beskedet om att han fått cancer kommer 

försent. Kanske för att han själv blundade för symtomen och inte sökte vård förrän han själv 

inte kunde stå på benen. Han kämpade tappert i 5 år innan cancer tog hans liv i hemmet 

oktober 2014. Han lämnade fru, två pojkar i tonåren, en syster med familj, mor och far och en 

massa vänner som närmast sörjande. 
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Jag ska inte dö idag  

 

Andersson, P 

(2014) 

Sverige 

 

 

 

Självbiografi Bokförlag: 

Bonnier Fakta 

Falun 

Sverige 

Författaren Pamela 

Andersson drabbades 

av en hjärntumör. I 

boken berättar hon om 

sin kamp för att leva. 

Boken trycktes 2014 

två år efter hon föll 

ihop i joggingspåret.  

Boken granskades 

genom bokförlaget.  

Pamela beskriver hur 

hon trots sjukdom hittar 

livsglädjen, och 

framtidstro.  Hennes 

motto är acceptera, 

planera och fokusera.     

Att leva med 

cancer 

Färsjö, G 

(2012) 

Sverige 

 

Självbiografi Bokförlag: 

Frank förlag 

Stockholm  

Sverige 

Författaren Gunnar 

Färsjö drabbades av 

lungcancer. I boken 

berättar han om sin 

positiva inställning och 

kämparglöd.  

 

Boken trycktes 2012 

tre år efter han fick 

cancerbeskedet.  

Boken granskades 

genom bokförlaget.  

Gunnar beskriver sin 

positiva inställning till 

livet. Hans tro på Gud 

och tillit till medicinska 

behandlingar. Planer för 

framtiden som om livet 

slut inte var bestämt.    

I kroppen min- 

Resan mot livets 

slut och alltings 

början.  

Gidlund, K 

(2013a) 

Sverige 

 

 

Självbiografi Bokförlag: 

Forum 

Stockholm 

Sverige 

Författaren Kristian 

Gidlund drabbades av 

cancer i magsäcken.  

Han startade en blogg 

för att utrycka sina 

känslor. Bloggen 

ligger till grund för 

boken.  

Boken trycktes 2014 

tre år efter Kristian 

fick sitt cancerbesked 

och ett år efter hans  

död.  

Boken granskades 

genom bokförlaget.  

Kristian beskriver sina 

tankar och känslor inför 

döden och livet.  Hur 

han vill leva och vad han 

kommer att går miste 

om. Han är inte rädd för 

döden, bara vägen dit.  
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Forum 

Stockholm 
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Författare Kristian 

Gidlund drabbades av 

cancer i magsäcken. 

Boken är en 

fortsättning från I 

kroppen min- Resan 

mot livets slut och 

alltings början.  

Boken trycktes 2014 

tre år efter Kristian 

fick sitt cancerbesked 

och ett år efter hans 

död.  

Boken granskades 

genom bokförlaget.  

Kristian beskriver hur 

han varje dag försöker 

leva. Hur han hittar 

kraft och vad som är 
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frågan: När ger en 

människa upp?  

Att dö. 

Hitchen, C 

(2012) 

 

 

Självbiografi Bokförlag: Fri 

tanke 
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Sverige 

Författare Christopher 

Hitchens drabbades av 

cancer i strupen. Han 

beskriver i boken sina 

tankar och känslor om 

livet och döden.   

Boken trycktes 2014 

fyra år efter 

Christophers 

cancerbesked och tre 

år efter hans död.  

Boken granskades 

genom bokförlaget.  

Christopher beskriver 

sina tankar och känslor 

inför livet och döden. 

Boken speglar också hur 

hans sjukdom tillstånd 

påverkar hans syn på 

omgivningen 

Det är bara lite 

cancer  

Ingesson, K 

(2015) 

Sverige 

  

 

Självbiografi Bokförlag: 

Offside Press 

Falun 

Sverige 

Klas Ingesson 

drabbades av blod 

cancer 2009. Han 

beskriver sig  som en 

fotbolls kändis som 

alla tror sig  känna 

men som få människor 

egentligen förstår.     

Boken trycktes 2015 

sex år efter Klas 

cancerbesked och ett 

år efter hans död.   

Boken granskades 

genom bokförlaget.  

Klas Ingesson beskriver 

vem han är bakom 

kändisfasaden. Vilka 

behov han har för att må 

bra, familjen och 

vänners betydelse och 

vad som är viktigast i 

livet.  
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Kvalitetsgranskningsmall av Segesten (2012) 

Följande frågor användes i granskningen:  

 Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapport, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap eller liknande?  

 Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften 

ifråga?  

 Vem/vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har 

de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?  

 När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att 

förstå innehållet, av någon annan orsak?  

 Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

 På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell 

kunskap inom mitt ämnesområde?  


