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SAMMANFATTNING)

Bakgrund: Det palliativa vårdandets utgångspunkt är att lindra lidandet för patienter. 
Patienter med obotliga cancersjukdomar uppger att sjuksköterskor har en betydande roll i 
deras bearbetning av lidande. Problem: Utan ökad kunskap om lidande för patienter med 
obotlig cancersjukdom i palliativ vård, ges inte sjuksköterskor tillräckliga förutsättningar att 
möta patienterna i deras lidande. Syfte: Att beskriva hur patienter med cancersjukdom i 
palliativ vård upplever lidande. Metod: En litteraturstudie med beskrivande syntes. 
Resultat: Analysen av tio artiklar genererade två teman och fyra subteman. Det första temat 
är när cancern tar över kroppen och det andra temat är existentiella behov. Under dessa 
teman bildades fyra subteman: att förlora kontrollen, att känna fysisk smärta, att tvivla och 
tappa hoppet samt att ha tro och hitta tröst. Slutsats: Patienters lidande behöver ses utifrån 
fysiska, psykiska, psykosociala och existentiella behov för att nå optimal lindring av lidande. 
Ökad förståelse för patienters lidande vid en obotlig cancer inom palliativ vård kan generera 
sjuksköterskor som kan lindra deras lidande bättre. 
 
Nyckelord: Kvalitativ, palliativ, patienter, smärta 
  



ABSTRACT)

Background: The aim of palliative care is to alleviate suffering for the patients. Patients 
with incurable cancer diseases state that nurses have a significant role in processing their 
suffering. Problem: Without increased knowledge of suffering for patients with incurable 
cancer disease in palliative care, nurses are not given sufficient prerequisites to meet patients 
in their suffering. Aim: To describe how patients with cancer in palliative care experience 
suffering. Method: A literature study with descriptive synthesis. Result: The analysis of ten 
articles generated two themes and four subthemes. One theme is when the cancer takes over 
the body and the other theme is existential needs. Under these themes, four subthemes were 
formed: losing control, feeling physical pain, doubting and losing hope and the last subtheme 
having faith and finding comfort. Conclusion: Patients suffering needs to be seen from 
physical, psychological, psychosocial and existential need to achieve optimal relief of 
suffering. Increased understanding of patients suffering in an incurable cancer in palliative 
care can generate nurses who can relieve their suffering better. 
 
Keywords: Pain, palliative, patients, qualitative 
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1) INLEDNING))

De flesta människor känner i något led en närstående som har gått bort i cancer och som 
förmodligen genomgått en palliativ vårdfas. Oavsett om det är patienter, närstående eller 
sjuksköterskor som möter den palliativa vården är det ofta en känslomässig utmaning. 
Döden är oåterkallelig och drabbar alla, antingen genom mötet med den eller genom att vara 
kvar i dess kölvatten. Lidandet är en del inom den palliativa vården, därför är det viktigt att 
öka kunskapen om patienters lidande för att de ska kunna få en så bra och individuell vård 
som möjligt den sista tiden i livet. Den palliativa vården skiljer sig mycket på grund av att 
sjuksköterskor har olika yrkeserfarenheter av vårdande gällande denna patientgrupp. Under 
den verksamhetsförlagda utbildningen påträffades patienter inom den palliativa vården och 
en känsla av att inte vara tillräckligt förberedd att möta patienter i detta skede i livet uppkom. 
Inspiration till valt ämne i litteraturstudien har valts utifrån de intresseområden, framtaget 
av personal inom hälso- och sjukvården, som har ett efterfrågat kunskapsbehov. 
Förhoppningen med studien är att ge en bättre förståelse för cancerpatienters upplevelser av 
lidande vid palliativ vård, för att kunna förbereda sjuksköterskor inför vårdandet samt öka 
förutsättningar för att lindra patienters lidande. 

2) BAKGRUND)

Det här avsnittet presenterar begreppsdefinitionerna cancersjukdom, palliativ vård och 
lidande. Vidare beskrivs lagar och styrdokument, tidigare forskning, teoretisk referensram 
och slutligen problemformulering.  

2.1) Begreppsdefinitioner))

Definitioner av begreppen cancersjukdom, palliativ vård och lidande beskrivs under denna 
rubrik.  

2.1.1$ Cancersjukdom$

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som kan uppstå i olika delar av 
kroppen. Cancer uppkommer då en eller flera celler förökar sig okontrollerbart och utvecklas 
till en eller flera cancerceller. Symtomen som uppstår varierar väldigt mycket beroende på 
vilket organ som drabbats (Nilbert, 2013). Enligt World Health Organization (WHO, 2018a) 
står cancer för näst vanligaste dödsorsaken i världen. År 2018 förväntades 9,8 miljoner 
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människor dö i cancer. De vanligaste typerna av cancer är lung-, prostata-, bröst-, 
kolorektala-, mag-, lever-, livmoderhals- och sköldkörtelcancer. 

2.1.2$ Palliativ$vård$$

Enligt World Health Organization (WHO, 2018b) är 40 miljoner människor i behov av 
palliativ vård varje år. Palliativ vård är den vård som ges när det inte längre finns någon bot, 
utan fokus ligger på att förbättra livskvaliteten för patienter och ge stöd åt deras närstående 
under den livshotande sjukdomsprocessen. Det ska göras genom att förebygga och lindra 
lidande genom att tidigt identifiera smärta och andra sjukdomsrelaterade problem (a.a). När 
den livsförlängande behandlingen inte längre är meningsfull eller gör mer skada och orsakar 
onödigt lidande för patienter, kan beslut tas om att övergå till palliativ vård (Socialstyrelsen, 
2013). Den palliativa vården handlar om att se livets slut som en naturlig process samt att 
inte fördröja eller påskynda döden (WHO, 2018b).  
 

2.1.3$ Lidande$$

Det finns fyra dimensioner av lidande som den palliativa vården ska förebygga och lindra. 
Lidandets dimensioner delas in i fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det anses 
viktigt att vårdpersonal har kunskap om dessa dimensioner för att kunna lindra och stödja 
patienter för att öka deras livskvalitet. Det fysiska lidandet uppstår hos majoriteten av alla 
cancerpatienter. Det är oftast den smärta som själva sjukdomen orsakar. Till det psykiska 
lidandet tillhör de olika känslor som uppkommer inför döden. Exempel på dessa känslor är 
oro, nedstämdhet, ångest, sorg, rädsla och saknad. Psykosocialt lidande uppkommer oftast 
vid ensamhet, isolering och övergivenhet. Kraften som förloras vid livets slut gör att patienter 
inte längre orkar hålla uppe kontakten och vara sociala med anhöriga och vänner. 
Existentiellt lidande blir ofta viktigare när människor befinner sig i kris eller är nära döden. 
Det handlar om meningen med livet och det som rör livet de lever. Många människor börjar 
tänka tillbaka på sitt liv, saker de ångrar att de gjort eller inte gjort. Exempel på känslor som 
kan uppstå är skuld, orättvisa, maktlöshet och meningslöshet (SOU, 2001:6). 

2.2) Lagar)och)styrdokument))

International Counsil of Nurses [ICN] etiska kod beskriver sjuksköterskors arbete med fyra 
fokusområden, att bibehålla, återfå och förbättra hälsan samt minska lidandet för 
patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Svensk sjuksköterskeförenings 
kompetensbeskrivning lyfter att sjuksköterskor har som uppgift att ge patienterna livskvalitet 
och välbefinnande innan den kommande döden. De ska tillse att patienter får bästa möjliga 
vård utifrån deras individuella behov, en personcentrerad vård. Vidare beskrivs 
sjuksköterskor ha ett ansvar över att värna om patienters integritet, värdighet samt att 
respektera deras självbestämmande. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra 
sjuksköterskors arbete och förutsätter att de jobbar utifrån en humanistisk människosyn 
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(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är även stadgat i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 
(SFS, 2017:30) 3 kap. 1§ att vården sjuksköterskor ger ska vara jämlik och på lika villkor för 
alla människor. I patientsäkerhetslagen 6 kap. 4§ framgår det att sjuksköterskor ska jobba för 
god patientsäkerhet och att den efterföljs, således har de även ett ansvar att rapportera om 
brister förekommer (SFS, 2010:659). Vård ska enligt patientlagen 5 kap. 1§ i största möjliga 
mån ges i samråd med patienten och i 3 kap. 1§ framgår det att patienter alltid har rätt till 
information gällande sin vård (SFS, 2014:821).  

2.3) Tidigare)forskning))

I det här avsnittet beskrivs vårdvetenskaplig forskning med utgångspunkt från 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter inom palliativ vård och närståendes 
upplevelser av palliativ vård.  

2.3.1$ Sjuksköterskors$upplevelser$av$att$vårda$patienter$inom$palliativ$vård$

Att vårda patienter inom palliativ vård kan beskrivas som väldigt krävande, samtidigt som 
givande (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Pennbrant, 
Tomaszewska, Penttilä, 2015). Att inte bli personligt involverad i vårdandet av döende 
patienter kan ibland vara svårt. Sjuksköterskor upplever att de behöver hålla ett 
känslomässigt avstånd för att kunna fokusera på sitt arbete (Pennbrant et al., 2015; Peterson 
et al., 2010). En del sjuksköterskor kan uppleva det emotionellt påfrestande att vårda 
patienter inom palliativ vård, om det privata livet och arbetet inte kan skiljas åt. Att koppla 
bort jobbet visar sig vara svårare hos sjuksköterskor med bristande kunskap och erfarenhet 
(Andersson et al., 2016; Pennbrant et al., 2015). Sjuksköterskor beskriver att döden kan 
kännas mindre skrämmande desto mer kontakt de har med den att göra. Ständig närvaro av 
döden fick de att se livet och döden som något mer naturligt (Johansson & Lindahl, 2012). 
Vidare beskriver sjuksköterskor att det är viktigt för dem att få möjlighet att uttrycka sina 
tankar och känslor till kollegor då det ger en känsla av säkerhet (Pennbrant et al., 2015). 
Även om sjuksköterskor kan uppleva vårdande av döende patienter som utmanande och 
ibland svårt att hantera, anses det vara viktigt för utvecklingen av sjuksköterskors 
självkännedom och livserfarenhet (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016). 
 
En annan del av sjuksköterskors arbete är att möta närstående, det kan upplevas som en 
utmaning men är också till stor hjälp för vårdandet av patienter inom palliativ vård. Genom 
att skapa en bra relation och samarbete med närstående kan det bli lättare att möta 
patienters behov (Pennbrant et al., 2015). Det är viktigt att sjuksköterskor undervisar 
närstående för att öka deras medverkan i den palliativa vården. Det är också viktigt att ge 
patienter och närstående tid på egen hand att ta farväl. Det kan ses som ett sätt för patienter 
och närstående att bearbeta och acceptera döden (Arbour & Wiegard, 2014). 
Sjuksköterskor kan uppleva en stor utmaning med att vårda döende patienter på grund av 
tidsbristen och bristen på erfarenhet. Detta kan medföra att patienter inte får den vård de 
behöver. Sjuksköterskor kan även känna ett bekymmer över att de inte har en bra 
kommunikation med patienter och närstående (Peterson et al., 2010). Den palliativa vården 
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gav oftast sjuksköterskor mycket tid att lära känna och utveckla en god relation till patienter 
och närstående, vilket också underlättade vårdandet (Arbour & Wiegard, 2014). Det med 
förutsättning att sjuksköterskor får möjlighet att vårda samma patienter flera gånger för att 
öka chansen att kunna etablera en god relation med patienterna och deras närstående 
(Johansson & Lindahl, 2012). 
  
En stor del av sjuksköterskors arbete är symtomlindring, vilket ofta kan upplevas som en stor 
utmaning. Sjuksköterskor kan ofta se att nya patienter lider mycket innan läkarna ordinerar 
lämpliga mediciner, vilket kan få sjuksköterskor att känna sig maktlösa då de inte kan lindra 
patienters smärta (Arbour & Wiegard, 2014). När sjuksköterskor hade förmågan att hjälpa 
patienter med god smärtlindring ökade deras självkännedom och därmed självförtroende 
(Arbour & Wiegard, 2014; Johansson & Lindahl, 2012). En utmaning för sjuksköterskor är 
att möta patienters existentiella behov. Genom att inleda och engagera sig i konversationer 
om hur patienter upplever sin situation så kan sjuksköterskor lindra deras lidande. För det 
krävs dock att sjuksköterskor kan uppmärksamma när det är rätt tillfälle att prata om de 
existentiella behoven och se om patienter vill prata om det, för att inte deras integritet ska 
inskränkas (Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015). 

2.3.2$ Närståendes$upplevelser$av$palliativ$vård$

Att som närstående medverka i palliativ vård kan upplevas som både fysiskt och psykiskt 
påfrestande. Närstående kan uppleva en känslomässig stress och många fysiska krav vilket 
kan medföra sömnbrist och dålig sömnkvalitet. De fysiska kraven består framförallt av att 
sköta patienters grundläggande omvårdnad och den känslomässiga stressen beror på allt som 
händer kring patienters vård, sjukdom och tankar om framtiden. I studien framkommer det 
av alla de intervjuade att hjälp från andra är en viktig del i den palliativa medverkan som 
närstående. En del av de närstående upplever det däremot svårt att begära eller acceptera 
erbjudande om hjälp (Angelo & Egan, 2015). Att vårda patienter inom palliativ vård i 
hemmet kan upplevas som en stor omställning i livet. Det kan innebära att de närstående 
behöver åsidosätta sig själva och de behov de har, för att möjliggöra vården (Angelo & Egan, 
2015; Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). De närståendes livsmönster bryts och de får ett 
behov av att bli lyssnade på. Närstående upplever att det är nödvändigt att vara stark och 
modig under tiden den palliativa vården pågår, samtidigt som de känner sig förtvivlade och 
maktlösa (Dahlborg et al., 2013).  
 
Många patienter som vårdas palliativt ägnar ofta mycket tid tillsammans med de närstående. 
Tiden på sjukhuset beskrivs av de närstående som en bubbla och som ett slags skydd mot den 
yttre omvärlden. De uppger att sjuksköterskor lever utanför bubblan och vårdar patienten, 
samtidigt som de låter de närstående stanna kvar i bubblan, är tålmodiga och respekterar 
deras behov av utrymme. Sjuksköterskor beskrivs även ha en viktig roll för de barn som är 
närstående och som möter den palliativa vården, för att kunna ge dem bra minnen. 
Närstående beskriver att sjuksköterskors vårdande påverkar mycket av deras upplevelse av 
kris som närstående till en patient inom den palliativa vården. De beskriver även att de kan 
uppfatta subtila signaler gällande sjuksköterskors säkerhet eller osäkerhet inom vårdandet. 
Dessa signaler visade sig bland annat genom sättet sjuksköterskor talar på eller hur de klär 
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sig. När sjuksköterskor inom den palliativa vården är överaktiva och stressade ses detta av 
närstående som ett ohjälpsamt vårdande. Däremot kan närstående uppfatta att 
sjuksköterskor som snabbt är tillgängliga, kan inge både trygghet och säkerhet. Närstående 
beskriver hur sjuksköterskor inom den palliativa vården skiljer sig i jämförelse med 
sjuksköterskor på andra vårdavdelningar, eftersom de bättre förstår allvaret och 
komplexiteten inom den palliativa vården (Grøthe, Biong & Grov, 2015). Närstående berättar 
att de upplever att sjukhus ofta är bullriga och därför inte heller ses som ett bra ställe att dö 
på. När patienter inom den palliativa vården vårdas på sjukhus uppger närstående att 
patienter och närståendes integritet inskränks och att de inte har möjlighet att prata ostört 
(Robinson, Gott & Ingleton, 2014). Vidare uttrycker närstående att vissa sjuksköterskor inte 
visar empati gentemot dem och patienterna eller har tid att ta reda på vad som är viktigt för 
dem (Kisorio & Langley, 2016; Robinson et al., 2014). Det resulterar i att närstående och 
patienter känner sig glömda och inte omhändertagna. Däremot bidrar sjuksköterskor som är 
mer tillgängliga och har tid med att få närstående och patienter att känna sig omhändertagna 
(Robinson et al., 2014). Ett problem som visar sig är att sjukvårdspersonalen inom den 
palliativa vården använder för svårt språk för både patienter och närstående. Det resulterar i 
att de inte förstår vad sjukvårdspersonalen vill förmedla, speciellt gällande patienters 
prognos och aktuella tillstånd. Denna kommunikationsbrist i kombination med att de 
närstående upplever att de behöver söka upp sjukvårdspersonal för att få uppdaterad 
information gör att de känner sig missnöjda (Kisorio & Langley, 2016; Robinson et al., 2014; 
Steinhauser, Voils, Bosworth & Tulsky, 2015). 
 
Många av de närstående lägger stor vikt vid att få en tydlig plan för vården. De uppger att de 
vill att sjukvårdspersonalen ska se mellan fingrarna gällande besökstider, för att de ska få 
möjlighet att umgås med patienter obegränsat. Vidare beskriver de även vikten av att 
sjukvårdspersonalen är ärliga gällande patienters tillstånd och att de ges möjlighet att förstå 
samt få förklarat vad som kan förväntas gällande det aktuella hälsotillståndet. Detta upplever 
en del närstående som problematiskt då alla inte får lika mycket samt samma 
patientinformation. Däremot upplever vissa närstående att den initiala patientinformationen 
de fick under den palliativa vårdfasen var mer detaljrik (Steinhauser et al., 2015). De flesta 
närstående vill vara delaktiga i den palliativa vården gällande patienten (Kisorio & Langley, 
2016; Robinson et al., 2014). De uppger att det kan bringa dem sinnesfrid även efter att 
patienten har gått bort. De förklarar att de tror att patienten kan känna av deras närvaro och 
att de på det sättet skulle kunna känna en form av samhörighet. Samt att patienten skulle 
vara glad över att de blev omhändertagna av en eller flera närstående. Det framkom även att 
spirituellt och religiöst stöd är av stor vikt för de flesta patienter som vårdas inom den 
palliativa vården. Genom att be för patienten ökar hoppet om att ett mirakel ska hända och 
att patientens situations förändras till det bättre (Kisorio & Langley, 2016). 

2.4) Teoretisk)referensram)

Litteraturstudien utgår från en vald teoretisk referensram, De 6 S:n av Ternestedt, Henoch, 
Österlind och Andershed (2017) med förhoppning om att bidra till en djupare förståelse för 
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den palliativa vården. Den fungerar även som verktyg och stöd för sjuksköterskor inför 
planering av den givna vården. 

2.4.1$ De$6$S:n$

De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård. Modellen handlar om att söka 
information om patienter och förstå hur de tänker, känner och upplever den aktuella 
situationen. Detta för att vården ska utgå från vad patienter anser är viktigt. Syftet med 
modellen är att den ska utgöra ett stöd för planering, dokumentation, genomförande och 
utvärdering av den palliativa vården utifrån en helhetssyn på patienten. Modellen tar hänsyn 
till psykiskt, psykosocialt, fysiskt och existentiellt lidande och passar därför bra som 
konkretisering av hospicefilosofin, som handlar om att tillgodose dessa fyra dimensioner av 
lidande. De 6 S:n står för Självbild: Hur människan uppfattar sig själv och sin 
sjukdom. Självbestämmande: Patienter ska få bestämma över den egna vården. Sociala 
relationer: Patienter ska få det stöd som behövs för att kunna bevara viktiga relationer. 
Symtomlindring: Lindring av patienters symtom utifrån en beskrivning av dem själva och 
deras symtom. Här ingår fysisk, psykisk, psykosocial och existentiell smärta. Sammanhang: 
Existentiella behov som rör frågor kring livets mening. Strategier: Patienters möte med den 
egna döden, hur de vill ha det när de dör. Det planeras även för eventuella önskningar om 
saker att genomföra eller slutföra innan döden (Ternestedt et al., 2017). 
 
Ternestedt et al. (2017) uppmärksammar att alla De 6 S:n inte behöver vara aktuella för alla 
patienter. Det kan handla om att patienter inte har behov av eller vill prata om livet och 
tankar om döden. Det är därför viktigt att beakta det vid planeringen utifrån De 6 S:n, 
eftersom deras integritet alltid ska respekteras. Det är dock viktigt att vara medveten om att 
patienters behov kan skifta under sjukdomsförloppet och det är därför viktigt att vara lyhörd 
för att kunna omprioritera vårdbehovet. En central utgångspunkt i De 6 S:n är den 
psykosociala utvecklingsteorin som menar att människans utveckling sker via ett samspel 
mellan biologiska, psykologiska och sociala faktorer, vilket skapar människans självbild och 
identitet. 

2.5) Problemformulering))

Döden är ett svårt ämne som det inte talas mycket om, även om det är ett dagligt ämne på 
många vårdavdelningar. Att vårda cancerpatienter inom palliativ vård är en utmaning för 
sjuksköterskor och påfrestande för närstående. Lidandet hos patienter är individuellt och det 
kan därför försvåra för sjuksköterskor och närstående att veta vad som krävs för att hjälpa 
dem i deras lidande. Forskning visar att sjuksköterskor upplever brist på utbildning av att 
vårda patienter inom palliativ vård och de upplever därför att de har svårt att möta patienters 
känslomässiga behov. Den otillräckliga förberedelsen att möta dessa patienter kan skapa 
ångest, stress och utbrändhet hos sjuksköterskor. Det som dock är gemensamt för alla 
sjuksköterskor, oavsett vilka erfarenheter de besitter, är att patienter ska erhålla en 
personcentrerad vård och det är deras uppgift att ge den. För att kunna leva upp till det krävs 
det att sjuksköterskor ökar kunskapen för att känna sig trygga i att möta, samt ge bästa 
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tänkbara vård till cancerpatienter inom palliativ vård utifrån deras behov. Om 
kunskapsbehovet inte ökar kan tänkbara negativa konsekvenser bli att sjuksköterskor inte får 
förutsättningar att lindra patienters lidande och istället åsamkar dem onödigt lidande. 
Genom att beskriva hur patienter med cancersjukdom inom palliativ vård upplever lidande 
kan ökad förståelse och kunskap för denna patientgrupps upplevelser ge bättre 
förutsättningar för att lindra deras lidande. 

3) SYFTE)

Syftet är att beskriva hur patienter med cancersjukdom inom palliativ vård upplever lidande. 

4) METOD))

En systematisk litteraturstudie har valts att göras baserad på vårdvetenskapliga artiklar med 
kvalitativ design. För att beskriva patienters lidande har kvalitativ forskning valts att 
analyseras utifrån Evans (2002) modell. Modellen syftar till att ge en djupare förståelse för 
valt vårdvetenskapligt fenomen, vilket även Friberg (2017) styrker att kvalitativa ansatser 
gör. Metoden kan betraktas som mest lämpad för studiens syfte eftersom den går in på djupet 
i textanalysen och på så sätt kan beskriva patienternas upplevelser av lidande i palliativ vård.  

4.1) Urval)och)datainsamling))

Första steget i Evans (2002) metod är att identifiera relevanta artiklar utifrån 
inklusionskriterier och exklusionskriterier. Artiklarna som använts i studien söktes fram via 
databaserna Pubmed och CINAHL Plus. För att finna relevanta sökord översattes svenska 
ord till engelska med hjälp av svensk MeSH. Sökorden som användes var palliativ care, 
suffering, terminally ill, terminal illness, attitude to death, patients experiences och 
psychological, vilka ansågs var relevanta för studiens syfte. Boolesk sökteknik användes för 
att kombinera olika sökord i litteratursökningen och har i det här fallet utgjorts av AND och 
OR. Östlundh (2017) anser att boolesk sökteknik behövs för att optimera urvalet av artiklar 
till en studie. Genom att kombinera sökorden i sökningen kunde artiklar som svarar på 
studiens syfte hittas. Databassökningen kan följas i Bilaga A, där redovisas antal sökträffar 
med de valda sökorden och antal sammanfattningar som lästes. Avgränsningar av artiklarna 
som söktes gjordes genom inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier för de 
artiklar som valdes var patientperspektiv utifrån cancerpatienter, kvalitativa, peer reviewed 
och att artiklarna skulle vara på engelska. Artiklar som söktes fram via PubMed 
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kontrollerades genom databasen Ulrichweb för att försäkras om att de var peer reviewed. De 
artiklar som exkluderats var studier med personer under 18 år och artiklar med kvantitativ 
ansats. I de första sökningarna för att hitta relevanta artiklar begränsades sökningarna till 
artiklar med årtalen 2008-2018. Det gav dock inte tillräckligt med artiklar som uppfyllde 
inklusionskriterierna för studien. Därför har en sökning gjorts utan begränsningar av årtal 
och i den sökningen kunde två artiklar väljas ut till studien. När artiklarnas abstract lästes så 
kunde flera omedelbart väljas bort på grund av att artikelns perspektiv inte stämde överens 
med studiens syfte. Det valdes ut 34 artiklar för genomläsning efter att artiklarnas abstract 
upplevdes vara relevanta för studien. Efter noggrann genomläsning kunde 11 artiklar väljas 
ut för kvalitetsgranskning för att göra en bedömning av dess giltighet. Kvalitetsgranskningen 
gjordes med hjälp av “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 
forskningsmetodik-patientupplevelser” (SBU, 2014). Mallen består av frågor kring 
artiklarnas struktur och kvalitet vilket är ett hjälpmedel för att bedöma om artiklarnas 
kvalitet är hög, medelhög eller av låg kvalitet, mallen finns i sin helhet i Bilaga B. Artiklar 
som uppfyllde 17 av 20 poäng bedömdes ha hög kvalitet och artiklar som uppfyllde 15 av 20 
bedömdes ha medelhög kvalitet. En artikel valdes bort då den inte höll tillräckligt hög 
kvalitet. Alla de tio artiklar som har valts att tas med i studien bedöms vara av hög eller 
medelhög kvalitet. De tio utvalda artiklarna samt poäng för respektive artikel finns redovisat 
i Bilaga C. 

4.2) Genomförande)och)analys))

När tio relevanta artiklar för litteraturstudien hade valts, som är steg ett i Evans (2002) 
modell, började analysen av artiklarna. Artiklarna lästes grundligt flera gånger, vilket är steg 
två i modellen. Det som ansågs relevant i texten och svarade på studiens syfte markerades, så 
kallade nyckelfynd. Därefter plockades nyckelfynden ut från texten och sammanställdes i ett 
dokument. Alla 144 nyckelfynd fick ett nummer så att de lätt kunde kopplas till 
ursprungsartikeln. Nyckelfynden i dokumentet kontrollerades och de som inte svarade på 
studiens syfte togs bort. I tredje steget identifierades likheter och skillnader i nyckelfynden 
och ledde till att två teman kunde urskiljas. Utifrån dem bildades fyra subteman. I tabell 1 
presenteras exempel på hur nyckelfynd bildar subteman och ett tema. Det fjärde och sista 
steget var att beskriva resultatet utifrån teman och subteman. I resultatbeskrivningen har 
citat använts i syfte att åstadkomma en djupare förståelse av fynden. 

Tabell 1. Exempel på hur nyckelfynd bildar subteman och teman. 

Nyckelfynd Subtema Tema 
“When I was in excruciating pain… 
sometimes, I wanted to grab a knife and 
stab myself and cut it out" (Nilmanat et al., 
2015).  

Att känna fysisk 
smärta 

När cancern tar över kroppen 
“...I can’t walk, can’t drink, can’t eat, can’t 
sleep, can’t do this, can’t do that. This is 
my worst suffering” (Beng et al., 2014).   

Att förlora kontrollen 
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4.3) Etiska)överväganden)

Forskningsarbetet styrs av regler, föreskrifter och det ska genomsyras av god kvalité samt ska 
utifrån en moralisk synpunkt vara accepterad. Forskaren bär själv ansvaret för att arbetet är 
godtagbart ur ett forskningsetiskt och yrkesetiskt perspektiv. Genom reflektion får forskaren 
en förståelse för de etiska dimensionerna arbetet möter. Kvaliteten på forskningen fastställs 
genom granskning i flera led, dels av anslagsgivaren själv, därefter av forskningsetiska 
nämnden och slutligen av andra forskare efter publicering. Genom peer review, en så kallad 
kollegial granskning, blir arbetet efter uppfyllandet av vetenskapliga krav, godkänt som ett 
bidrag till ny kunskap (CODEX, 2018). 
 
När artiklar väljs ut är det viktigt att välja ut de som har genomgått ett etiskt övervägande 
eller har fått tillstånd av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2017). Forskarna ska ha en tydlig 
slutsats och ett noggrant resultat (Karlsson, 2017). Friberg (2017) upplyser även om vikten av 
att vara källkritisk till de texter som används, även om artiklarna är vetenskapliga. Det ska 
ske en granskning av syfte, metod och forskningsfrågor utifrån en etisk aspekt (Polit & Beck, 
2017). Artiklarna som har använts är studier som gjorts på en särskilt sårbar grupp, som i 
detta fall är svårt sjuka cancerpatienter. Vetenskapliga, granskade och publicerade artiklar 
ligger till grund för det här examensarbetet och referering till aktuell källa framgår i löpande 
text, för att utesluta plagiat och fusk. Genom att reflektera över och låta egna tolkningar och 
värderingar stå utanför arbetet, eftersträvades att förförståelsen skulle påverka arbetet i liten 
omfattning. 

5) RESULTAT)

Resultatet nedan presenteras utifrån identifierade teman och subteman som tydliggörs i 
Tabell 2 nedan. Därefter presenteras samtliga teman och subteman i löpande text. 
 
Tabell 2. Översikt av resultatets teman och subteman. 
 
Tema Subtema 

När cancern tar över kroppen 

 
Att förlora kontrollen  
 
Att känna fysisk smärta  

Att söka existentiell mening 

 
Att tvivla och tappa hoppet 
 
Att ha tro och hitta tröst  
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5.1) När)cancern)tar)över)kroppen)

Första temat är När cancern tar över kroppen. Att leva med en obotlig cancer medförde en 
stor livsförändring för patienterna med både fysiska och psykiska begränsningar. De 
kroppsliga förändringar som orsakades av cancer fick patienterna att känna att de inte längre 
kunde kontrollera sin egen kropp eller leva sitt liv hur de ville, vilket ledde till ökat lidande. 
Tillhörande två subteman är: Att förlora kontrollen och Att känna fysisk smärta. 

5.1.1$ Att$förlora$kontrollen$

Allmäntillståndet och kroppens fysiska status försämrades till följd av cancerns utveckling. 
Det var inte lätt för patienterna att behöva komma till insikt i att de inte längre kunde göra 
allt de gjorde innan. Patienterna upplevde att de levde med en dödsdom, eftersom de inte 
längre kunde kontrollera sina liv (Beng et al., 2014; Chio, Shih, Chiou, Lin, Hsiao & Chen, 
2007; Ellis, Cobb, O´Connor, Dunn, Irving & Lloyd Williams, 2015; Melin-Johansson, 
Odling, Axelsson & Danielson, 2008; Nilmanat et al., 2015). De kroppsliga symtomen som 
cancern orsakade gjorde det svårt för patienterna att behålla kontrollen över den egna 
situationen och de upplevde livet oförutsägbart då ingen dag var som förr. Planerna för dagen 
med aktiviteter kunde raseras på bara minuter, när kroppen plötsligt i nästa stund inte 
orkade med. Kroppen var som ett fängelse och dess svaghet gjorde att patienterna inte kunde 
lita på den och det gjorde istället att de kände sig kontrollerade (Beng et al., 2014; Melin-
Johansson et al., 2008; Nilmanat et al., 2015; Rydahl-Hansen, 2005).  

I can’t come to terms with the changes in my life, from being a capable person to an 
incapable one. I can’t accept it. I have lost the value of being a human... lost my 
dignity as a human being... and as a mother, I feel sorry for my son. But as I am ill 
and not having any other person to help me... I can’t control my body. I feel 
worthless. Nowadays, I feel like my life is worth nothing. I am suffering a lot from 
the whole situation (Nilmanat et al., 2010, s. 396). 

Det upplevdes som mycket krävande att varje dag anpassa sig efter hur kroppen kändes och 
efter symtomen som sjukdomen orsakade. Att behöva anpassa sig efter det som 
cancersjukdomen orsakade gjorde att patienterna kunde känna sig maktlösa (Beng et al., 
2014; Rydahl-Hansen, 2005). Lidande förklarades som smärta, trötthet, förlorad 
självständighet och hjälplöshet. Genom de fysiska, psykologiska och sociala begränsningarna 
var patienter rädda för att de skulle mista självständigheten (Beng et al., 2014; Karlsson, 
Milberg & Strang, 2012; Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017; Rydahl-Hansen, 2005). De 
fruktade att en försämring i deras symtom skulle få dem att tappa kontrollen (Beng et al., 
2014; Kastbom et al., 2017; Rydahl-Hansen, 2005). Att inte kunna planera framtiden 
resulterade även det i att patienterna upplevde att de förlorade kontrollen (Kastbom et al., 
2017; Saeteren, Lindström & Nåden, 2010).  
 
Begränsningarna som sjukdomen medförde resulterade i upplevelse av sorg och förlust hos 
patienterna. De strävade efter att leva som de tidigare hade gjort men begränsningarna 
gjorde att de började värdera och prioritera annorlunda. Nära och kära blev då allt viktigare 
och likaså att få vardagen att fungera (Saeteren et al., 2010). Lidandet kunde även beskrivas 
som en stress över att känna att de blev en börda för sina familjer, eftersom de inte längre 
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kunde ta hand om sig själva. När de blev beroende av andra kände de sig oanvändbara och 
skämdes över det. Ångesten som orsakades av att behöva bli eller redan vara beroende av 
andra var så pass svår för vissa patienter att de uttryckte en önskan om att dö tidigare. (Beng 
et al., 2014; Chio et al., 2007; Ellis et al., 2015; Karlsson et al., 2012). ”When I know that my 
life has become a burden to my loved ones, I would rather die. I think of death as a way to 
release me from this frustration” (Nilmanat et al., 2010, s.397). En del av lidandet var för 
patienterna när de förlorade sina kroppsliga funktioner, vilket de uttryckte påverkade deras 
självständighet och värdighet, speciellt i sammanhang gällande familjen. De beskrev att de 
kunde identifiera situationer då de kände sig som en börda för dem (Beng et al., 2014; Ellis et 
al., 2015; Karlsson et al., 2012). Att vara inlagd på sjukhus kunde också medföra att patienter 
kände sig som en börda eftersom sjuksköterskor ofta var väldigt upptagna och de kände då 
att de inte ville ta sjuksköterskors tid från andra patienter (Rydahl-Hansen, 2005). 
 
Det intensiva lidandet och själva sjukdomen i sig, gjorde att många patienter ofrivilligt drog 
sig undan och levde mer isolerat än tidigare. Det kunde bero på att mobiliteten hos 
patienterna var begränsad på grund av den fysiska försämringen och det gjorde i sin tur att 
den fysiska kontakten med patienternas närstående minskade. Det ledde till att patienterna 
kände sig oälskade och ännu mer isolerade och utanför familjen (Beng et al., 2014; Chio et 
al., 2007; Melin-Johansson et al., 2008; Rydahl-Hansen, 2005). Vetskapen om att de skulle 
dö gjorde att flera patienter valde att isolera sig från familj och sociala kontakter (Nilmanat et 
al., 2010; Nilmanat et al., 2015; Rydahl-Hansen, 2005). För flera patienter berodde det på att 
de inte kunde uttrycka sitt lidande eller att lidandet inte kunde lindras, det gjorde att de 
aldrig genomlevde sitt lidande (Rydahl-Hansen, 2005). De kände att ha en dödlig sjukdom 
innebar ensamhet eftersom från deras synvinkel var det ingen som förstod deras situation. 
De pratade därför aldrig öppet om sin cancer med någon, utan valde istället att dra sig undan 
från omgivningen för att gråta ut i ensamhet och tystnad (Melin-Johansson et al., 2008; 
Saeteren et al., 2010).  

5.1.2$ Att$känna$fysisk$smärta$

För många patienter var lidandet direkt kopplat till deras fysiska smärta som orsakades av 
cancern (Beng et al., 2014; Chio et al., 2007; Ellis et al., 2015; Karlsson et al., 2012; Melin-
Johansson et al., 2008; Nilmanat et al., 2010; Nilmanat et al., 2015; Rydahl-Hansen, 2005; 
Saeteren et al., 2010). “...It was terrible. I had never felt such pain in my whole life before” 
(Beng et al., 2014, s. 51). Flera patienter uppgav att lidandet de kände berodde på att de var 
fast i en kropp som hade smärta (Melin-Johansson et al., 2008; Nilmanat et al., 2015; 
Rydahl-Hansen, 2005). Den smärtan i kroppen som patienter upplevde på grund av 
sjukdomen, gjorde att en del patienter kände att fortsätta leva bara skulle innebära mer 
lidande (Chio et al., 2007; Karlsson et al., 2012; Melin-Johansson et al., 2008; Nilmanat et 
al., 2010). Patienter beskrev att den fysiska smärtan var svår att leva med eftersom den hela 
tiden gjorde sig påmind och smärtan tillät aldrig patienter att glömma att de var sjuka för en 
stund. En del patienter fruktade smärtan och lidandet som är associerat till döden, mer än 
själva döden i sig (Beng et al., 2014; Karlsson et al., 2012). De uttryckte även en vilja att 
påskynda döden på grund av den outhärdliga smärtan (Beng et al., 2014; Chio et al., 2007; 
Karlsson et al., 2012; Nilmanat et al., 2015). Den fysiska smärtan och handikappet som 
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orsakades av cancern och kemoterapin i form av fysiska nedsättningar, gjorde att patienter 
uttryckte att de upplevde ångest, sorg samt att de tappade hoppet (Chio et al., 2007). Den 
fysiska smärtan gjorde att patienter kunde uppleva att de inte hade förmåga att göra 
någonting alls. De kunde inte sitta stilla och inte ens tänka klart när de var påverkade av 
smärtan. De beskrev även att detta påverkade deras livskvalitet (Beng et al., 2014). 

I do not want to experience pain again. The pain gave me many sleepless nights. It 
also made me grumpy, not wanting to talk to anyone, because I wanted to avoid 
upsetting them. I felt grumpy, touchy, and I actually felt sorry for my husband and 
relatives. When I was not in pain, I did not feel so bad, but when I was in pain, I 
felt withdrawn...the pain is the scariest thing. When I was not in pain, I could walk 
anywhere I wanted, but when I was in pain my life entered darkness... I could not 
walk. I was suffering (Nilmanat et al., 2010, s. 395). 

Vissa patienter härledde det fysiska lidandet till någonting som var sjukdomsspecifikt och 
beskrev att endast de som hade haft en sjukdom verkligen kunde förstå vad lidandet innebar. 
Många patienter skiljde dock mellan det fysiska och det känslomässiga lidandet och styrkte 
att de inte nödvändigtvis hade med varandra att göra (Ellis et al., 2015). När patienters 
fysiska smärta avtog kände de inte sig lika sjuka och de kunde till och med känna sig gladare 
för en stund, till skillnad från när de upplevde intensiv smärta. I perioder när patienter fick 
effektiv behandling för sina symtom, kunde den fysiska smärtan försvinna och patienter 
upplevde bra dagar (Chio et al., 2007; Karlsson et al., 2012; Melin-Johansson et al., 2008; 
Nilmanat et al., 2015). Patienterna kunde känna sig maktlösa vid smärta, det berodde på att 
de inte alltid själva kunde kontrollera den. De var ofta beroende av sjuksköterskors 
engagemang och hjälp för att lindra smärtan (Karlsson et al., 2012; Rydahl-Hansen, 2005). 
Patienter beskrev även att tillgång till effektiv smärtlindring fick dem att känna att de kunde 
vara både trygga och mer självständiga (Karlsson et al., 2012; Kastbom et al., 2017; Melin-
Johansson et al., 2008).  

5.2) Att)söka)existentiell)mening))

Det andra temat är Att söka existentiell mening. Att drabbas av en obotlig cancersjukdom 
väckte många existentiella tankar och frågor vilket kunde leda till ökat lidande. När döden 
gjorde sig påmind fick det patienter att fundera på meningen med livet. De kunde känna sig 
svikna av sin tro och tappa hoppet om att fortsätta leva, i brist om att finna en mening med 
att fortsätta leva. Andra patienter lyckades hitta tröst genom sin tro eller genom att finna en 
mening med livet. Tillhörande två subteman är: Att tvivla och tappa hoppet och Att ha tro 
och hitta tröst. 

5.2.1$ Att$tvivla$och$tappa$hoppet$

Det personliga värdet minskade för många av patienterna då de förlorade mer och mer av 
deras normala kroppsliga funktioner. Det påverkade patienternas självkänsla och ledde till en 
känsla av hopplöshet, vilket också gjorde att de kände en djup förlust ur ett existentiellt 
perspektiv (Chio et al., 2007; Ellis et al., 2015; Karlsson et al., 2012). När det fysiska lidandet 
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gjorde sig påmind, tappade flera av patienterna hoppet (Chio et al.,2007; Karlsson et al., 
2012; Melin-Johansson et al., 2008; Nilmanat et al., 2015). De värderade därför snabb 
smärtlindring högt för att få tillbaka hoppet om att få leva sin sista tid bra och utan lidande 
(Melin-Johansson et al., 2008). De dagar patienterna däremot kände att de hade kontroll 
över sina symtom gjorde att de kände hopp. Att känna hopp fick patienterna att även känna 
att det fanns möjlighet för att ett mirakel kunde ske. Att något utanför deras kontroll kunde 
få de att bli bättre och stoppa cancern från att utvecklas mer. Denna känsla av hopp beskrevs 
som att den pendlade lika snabbt som vädret (Melin-Johansson et al., 2008). När det inte 
längre fanns hopp och ingen kunde bidra till ett bättre mående, ifrågasatte patienterna 
meningen med att fortsätta lida istället för att dö (Beng et al., 2014; Ellis et al., 2015; 
Karlsson et al., 2012; Kastbom et al., 2017). Patienterna upplevde ur en psykologisk aspekt 
att de tappade hoppet, lyckan, självförtroendet och kämpaglöden, då de blev medvetna om 
att deras existens var hotad (Beng et al., 2014). "First you lose hope. Then you lose your 
confidence. Then you feel like you have lost everything” (Beng et al., 2014, s. 49). Att tappa 
hoppet resulterade även i att patienterna kände sig ensamma (Saeteren, Lindström & Nåden, 
2010). Lidande ur ett existentiellt perspektiv sågs av patienterna som att inte ha svar på 
frågor som “why me” och “why do I need to suffer”. Utan svar på dessa frågor uttryckte de att 
de tappade sin tro och ifrågasatte sina tankar om gud (Beng et al., 2014). En del av dem 
trodde att lidandet berodde på handlingar i ett tidigare liv (Beng et al., 2014; Chio et al., 
2007). En patient frågade sig själv varför detta hände henne och försökte skuldsätta sig själv 
för saker hon inte gjort rätt (Chio et al., 2007). Andra förknippade sitt lidande till tidigare 
handlingar som resulterade i dålig karma och att de nu fick ta konsekvenserna för det. 
Patienterna tillbringade mycket tid åt att be om förlåtelse och för att få ett slut på 
hämndcykeln (Nilmanat et al., 2015). Medan andra patienter upplevde livet som orättvist och 
inte kunde hitta svar på varför just det här händer dem (Beng et al., 2014). Det var även 
vanligt att patienter kände sig övergivna i sin tro och istället började ifrågasätta den (Beng et 
al., 2014). ”Sometimes I lose my faith. Because when I go through all of this, all the pain, 
sometimes I feel lonely. I don’t know where God is. So, it’s just like I’ve lost him” (Beng et al., 
2014, s. 53). 

5.2.2$ Att$ha$tro$och$hitta$tröst$

När döden kom nära fick den patienter att fundera över meningen med livet och varför just 
det hände dem (Beng et al., 2014; Ellis et al., 2015; Kastbom et al., 2017; Melin-Johansson et 
al., 2008; Nilmanat et al., 2015; Rydahl-Hansen, 2005). Att ha en tro kunde underlätta att 
hitta svar på dessa frågor och därmed kunde patienterna ha lättare att hitta ro (Ellis et al., 
2015; Nilmanat et al., 2015). För många patienter var andliga tankar och frågor det som fick 
dem att förstå sin egen existens och på så sätt kunde patienterna förstå och leva med sitt eget 
lidande (Chio et al., 2007; Ellis et al., 2015). En patient beskrev den kommande döden som 
en väg till lyckan och friheten (Chio et al., 2007). Att leva med cancersjukdom fick patienter 
att börja söka efter meningen med livet och efter kärlek, som en form av tröst (Karlsson et al., 
2012; Melin-Johansson et al., 2008; Saeteren et al., 2010). Patienter med en relativt långsam 
utveckling av cancersjukdomen upplevde att de fick mer tid att förbereda sig för döden och 
att släppa livet. Det gav dem tröst och en känsla av säkerhet och mod till att kunna 
kommunicera om svåra känslor. På det sättet kunde de prata med närstående för att 
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förbereda sig själva och anhöriga om den kommande döden (Kastbom et al., 2017; Melin-
Johansson et al., 2008; Saeteren et al., 2010). För en del patienter hjälpte det att inte tänka 
så mycket på döden, utan att se det som en naturlig process hos människan, att födas, att bli 
sjuk och sedan dö, hjälpte patienterna att acceptera sin kommande död. De visste att oavsett 
vilka de var eller vad de gjorde skulle de dö och det fanns ingenting de kunde göra åt saken. 
Tröst som kunde lindra lidandet kunde fås genom utövande av den egna tron, hopp och att 
vara omgiven av kärlek och omsorg av familjen. Tron hade en stor betydelse för patienternas 
bearbetning av sitt lidande, den fungerade som deras största stöd. Genom att utöva sin tro 
kunde de känna sig skyddade och omhändertagna av gud, vilket skapade trygghet och hjälpte 
dem i sitt lidande (Ellis et al., 2015; Nilmanat et al., 2015). 

I work hard at trying to be a decent person... I really do believe in God and I’m not 
frightened of dying...I’ve said well you know, save me a place there I’ll be there 
sooner than you think sort of thing... I feel as though I’m going to see all those 
people again (Ellis et al., 2015, s. 204).  

Patienter som upplevde att de hade gjort något viktigt i sitt liv hade enklare att finna 
meningen med livet och att inte se det som meningslöst vilket kunde upplevas som en tröst 
(Chio et al., 2007). 

6) DISKUSSION)

Studiens syfte var att beskriva hur patienter med cancersjukdom inom palliativ vård kan 
uppleva lidande. Nedan följer resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 
resultatdiskussionen diskuteras delar från resultatet i förhållande till bakgrunden. I 
metoddiskussionen tas styrkor och svagheter upp gällande metoden och analysen. Vidare 
diskuteras även de etiska aspekter och hinder vi mött under arbetets gång och det framgår i 
etikdiskussionen. 

6.1) Resultatdiskussion)

Denna litteraturstudie visar att många cancerpatienter upplevde lidande på flera 
dimensionella plan. Det visade sig i form av fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. 
Med hjälp av Ternestedt et al. (2017) modell De 6 S:n, som består av självbild, 
självbestämmande, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang och strategier, kan 
vården planeras utifrån de olika dimensionerna av lidande för att uppnå en god palliativ vård 
för cancerpatienter. 
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6.1.1$ Självbild$$

Resultatet visar att patienter kunde känna att cancern tog över deras kropp vilket gjorde att 
självbilden förändrades. De upplevde att de inte längre kunde göra det som var viktigt för 
dem, vilket gjorde att de allt mer började se sig som förlorade i sin cancersjukdom. Det 
framkom även att det personliga värdet minskade för många av patienterna när de alltmer 
förlorade deras normala kroppsliga funktioner. Det påverkade patienternas självkänsla och 
ledde till en känsla av hopplöshet, vilket också gjorde att de kände en djup förlust ur ett 
existentiellt perspektiv. Det visade sig även att förluster av kroppsliga funktioner gick hand i 
hand med minskad självständighet och värdighet. Det gjorde att patienter blev mer beroende 
av andra och gjorde att de kände sig oanvändbara. Att de kände sig oanvändbara gjorde att 
deras självbild förändrades eftersom de inte längre kunde göra vad de ville utan var tvungna 
att anpassa sig efter andra människor samt kroppens förutsättningar. Betydande var också 
att patienter var rädda över att de psykiska och sociala begränsningarna de upplevde också 
fick dem att förlora självständigheten. För att ta ett exempel kan en försämring av kroppsliga 
funktioner lämna fler spår och spegla annat än bara en kroppslig funktionsnedsättning. Det 
kan påverka patienters självbild och identitet och behöver förstås ur flera aspekter. 
 
Ternestedt et al. (2017) har självbild som en central del i sin modell, då självbilden har stor 
betydelse för människans upplevelse av hälsa, välbefinnande och en god död. Det är därför 
viktigt att skaffa sig en bild av vem patienten är och vad som är viktigt för patienten för att 
kunna ge en personcentrerad vård. Därför kan det vara viktigt att sjuksköterskor tar sig tid 
att skapa vårdande relationer till patienter, för att förstå och skapa bättre förutsättningar för 
vårdandet. Samtidigt belyser Peterson et al. (2010) att sjuksköterskor upplevde brist på tid 
för att vårda döende patienter. Utöver tidsbristen kände sjuksköterskor sig även bekymrade 
över att de inte alltid lyckades ha en bra kommunikation med patienter och deras närstående. 
Dessa faktorer kunde medföra att patienter inte fick den vård de behövde utifrån deras 
behov. Arbour och Wiegard (2014) samt Johansson och Lindahl (2012) menar att vårdandet 
underlättades genom att sjuksköterskor fick vårda samma patient under en längre tid. Det 
fick dem att lära känna patienterna och deras behov genom att utveckla en god relation till 
dem. Ternestedt et al. (2017) menar att självbilden kan stärkas genom att ställa frågor om 
vad som är viktigt i patienters vardag och anpassa vården efter det. Det som är viktigt är att 
sjuksköterskor behöver vara medvetna om att alla symtom och behandlingar kan hota 
patientens självbild. För att stärka självbilden bör fokus ligga på patienters 
självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier, som alla 
tillsammans utgör patientens självbild. 

6.1.2$ Självbestämmande$$

Att människor är beroende av andra blir tydligt när vi drabbas av en sjukdom. Lidandet hos 
patienter kunde ses genom att de upplevde att de blev mer osjälvständiga, fick minskad frihet 
och miste kontrollen över sin kropp. Patienter upplevde en evig kamp för att behålla 
kontrollen. Den förlorade kontrollen gjorde att de inte längre kunde planera sin vardag och 
framtid. Att inte längre kunna ta hand om sig själva gjorde att de blev beroende av familjen 
vilket gjorde att de kände sig som en börda. När cancern tog över och patienter fick veta att 
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det inte fanns någon bot mot den kände dig sig maktlösa. Det gjorde att de inte längre kände 
att de hade kontrollen över sin egen kropp. Ternestedt et al. (2017) belyser vikten av 
patienters självbestämmande för att kunna bevara deras självbild och integritet vid palliativ 
vård, då kroppsliga förluster kan ske. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) lyfter i kap. 5 
1§ precis som Ternestedt et al. (2017), ämnet självbestämmande och skriver att all vård ska 
ske i samråd med patienten samt värna om patientens integritet och självbestämmande. 
Självbestämmande tas åter upp i Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor där det beskrivs att sjuksköterskor har ett ansvar att värna om patienters 
integritet, värdighet samt att respektera deras självbestämmande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det som kan ses utifrån resultatet är att patienters 
självbestämmande är extra viktigt hos patienter inom palliativ vård. Att bevara deras 
självbestämmande är en förutsättning för att bevara självbilden och för att öka livskvalitén 
hos patienter. För sjuksköterskor blir det därför viktigt att ta sig tid att lyssna till patienters 
behov och önskemål, det vill säga att vårda personcentrerat. 

6.1.3$ Sociala$relationer$

Sociala relationer visar sig ha stor betydelse för att cancerpatienter ska klara det vardagliga 
livet. I resultatet är det tydligt att begränsningar som drabbar patienter kan göra att de börjar 
omprioritera vad som är viktigt i livet och nära och kära får en större plats. Närstående 
tillbringar mycket av sin tid och energi för att finnas där för patienten. Angelo och Egan 
(2015) beskriver i sin studie att närstående upplever det både fysisk och psykisk påfrestande 
att vårda patienter. I studien framkommer det att hjälp från andra är en viktig del i den 
palliativa medverkan som närstående. Ternestedt et al. (2017) tar upp att det är viktigt att 
stödja patienter att bevara sociala relationer. Det är därför viktigt att komma ihåg att även 
stödja de närstående för att de ska må bra och orka vara delaktiga i patienters vård. Genom 
att stödja både patienter och närstående kan deras relationer bevaras bättre. Enligt 
patientlagens (SFS 2014:821) 5 kap. 3§ ska närstående få möjlighet att medverka i patienters 
vård. Det ställer krav på sjuksköterskor att göra närstående delaktiga i patienters vård. 
Arbour och Wiegard (2014) belyser hur viktigt det är att sjuksköterskor undervisar 
närstående för att öka deras medverkan i den palliativa vården. Det framkom i deras studie 
att genom att ge patienter och närstående tid själva för att ta farväl, så kunde patienter och 
närståendes bearbetning och acceptans av döden främjas (a.a.). Även om det är tydligt att 
närstående har en viktig roll i patienters vård, så ska det inte glömmas att det är viktigt att 
involvera närstående som patienter vill ska vara involverade, för att bevara patienters 
integritet och självbestämmande. Ternestedt et al. (2017) belyser vikten av att fråga patienter 
vilka människor som är viktiga för dem och hur de önskar att umgås med dem. Resultatet 
visade att även om patienter var omringade av människor så kände de sig ensamma. Det 
kunde bero på att patienter upplevde att ingen kunde förstå deras lidande och valde därför 
att isolera sig från människor för att lida i ensamhet. Annan orsak till att patienterna drar sig 
undan från människor kan bero på att de inte längre har orken att hålla uppe kontakten och 
vara sociala med närstående. Psykosocialt lidande uppkommer oftast vid ensamhet, isolering 
och övergivenhet (SOU, 2001:6). För att undvika att patienter upplever psykosocialt lidande 
är det viktigt att sjuksköterskor försöker skapa en god relation med patienter för att bekräfta 
deras lidande och hjälpa dem att finna en väg ut ur lidandet. Genom en god och ärlig relation 
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med patienter och närstående kan tilliten öka till personalen och därmed ge en bättre 
upplevelse av vården. 

6.1.4$ Symtomlindring$

Cancerpatienter upplevde lidande i form av flera symtom till följd av sjukdomen. Gemensamt 
för alla symtom var att de på ett eller annat sätt påverkade patienters vardag. De 
begränsningar som symtomen medförde gjorde att patienter kunde uppleva att de var fast i 
en kropp med smärta. Flera patienter hade en önskan om att dö för att undkomma smärtan. 
Att dö sågs som en flykt ifrån smärta och lidande. En god och snabb smärtlindring 
uppskattades och var viktigt för att underlätta patienters lidande, vilket även hjälpte 
patienter att känna sig trygga och mer självständiga. Enligt ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor är ett ansvarsområde att lindra lidande, där symtomlindring utgör en del 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Pennbrant (2015) beskriver att sjuksköterskor kan 
uppleva maktlöshet när de inte lyckas lindra patientens lidande. Enligt Arbour och Wiegard 
(2014) kan en orsak vara att det inte finns lämplig ordinerad medicin att ge patienter när 
symtomen uppstår vilket kan skapa känsla av maktlöshet hos sjuksköterskor när de tvingas 
se patienten lida i väntan på ordinationen. Resultatet visar att fysisk smärta är patienters 
mest förekommande form av lidande. Den fysiska smärtan beskrivs huvudsakligen komma 
från sjukdomens symtom och kan beskrivas som antingen kronisk eller akut. Ternestedt et al. 
(2017) beskriver att smärta oftast är det synligaste lidandet hos döende patienter, trots att det 
kan vara andra former av lidande som är dominerande. I resultat kan det tydligt ses att 
patienterna lider på grund av sina smärta. Slutsatsen som kan dras är därför att många av 
patienterna hade brist på symtomlindring. I tidigare forskning kan det ses hur sjuksköterskor 
kände maktlöshet när inte tillräcklig symtomlindring kunde uppnås. Vid sådana tillfällen är 
det viktigt att involvera kollegor som kan ge andra förslag, utifrån kunskap och erfarenhet de 
har av att lindra lidande hos patienter inom palliativ vård. Även att involvera andra 
yrkesgrupper är viktigt när inte tillräcklig symtomlindring kan uppnås. Även Socialstyrelsen 
(2013) beskriver vikten av att samarbete mellan yrkesgrupperna fungerar för en god palliativ 
vård. De menar att samarbete behövs eftersom att palliativ vård är en helhetsvård där flera 
kompetenser behöver vara inblandade för en god vård. Arbour och Wiegard (2014) samt 
Johansson och Lindahl (2012) beskriver att sjuksköterskor upplevde ökad självförtroende 
när de hade möjlighet att ge patienter god smärtlindring. 

6.1.5$ Sammanhang$$

Resultatet visar att det fanns ett stort existentiellt behov hos patienter. Ternestedt et al. 
(2017) beskriver hur patienter kan ha ett behov av att prata om och dela existentiella tankar 
och frågor angående vad som händer efter döden, trots att det inte alltid finns svar på det. 
Resultatet visar att det uppstod många tankar och frågor hos patienter rörande livet, som de 
sökte svar på. Svaren hittades genom tro och genom att prata med andra människor om sina 
tankar. De som upplevde hopp, efter att sjukvården inte kunde hitta någon bot, fann hopp 
genom tro. I resultatet framkom det även att patienter som hade en tro upplevde en trygghet 
och mindre ensamhet. De litade på att gud inte skulle överge dem och att gud skulle bota 
deras cancer genom ett mirakel. Resultatet visade dock även att en del patienter började 
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ifrågasätta tron efter att de blivit sjuka, vilket kunde skapa ett lidande. Det visade sig även att 
de patienter som hade levt ett längre liv och känt att de gjort något viktigt med sitt liv, hade 
lättare att acceptera döden. I Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut (SOU, 2001:6) 
beskrivs att när människor börjar närma sig döden uppkommer tankar om vad personen har 
gjort i sitt liv, vad de ångrar att de gjort eller inte gjort. Exempel på känslor som kan uppstå 
är skuld, orättvisa, maktlöshet och meningslöshet. Ternestedt et al. (2017) belyser att det är 
vanligt att patienter som närmar sig döden börjar se tillbaka över sitt liv, vad de gjort och de 
val de har tagit i livet. Det kan medföra till att de har behov av att försonas med valen de gjort 
för att känna frid och undvika onödigt lidande. Sjuksköterskor behöver se till att patienter får 
möjlighet att försonas med sig själva, andra människor och med sin trosuppfattning.  

6.1.6$ Strategier$$

Patienter kunde känna lidande genom stress över att inte kunna planera framtiden och sin 
död. Sista s:et i Ternestedt et al. (2017) står för strategier som handlar just om planering 
inför döden. Patienters eventuella önskemål om den egna döden och andra önskemål de vill 
göra innan den kommande döden, ska tillgodoses i största möjliga mån. En del patienter kan 
ha behov av att prata om den egna döden. Det kan handla om att prata om hur den fysiska 
och medicinska processen kommer att vara. Patienter kan ha frågor om hur det kommer att 
kännas precis innan de dör eller vad som händer med deras kropp efter att de har dött (a.a.). 
Därför kan det vara viktigt att sjuksköterskor behöver känna en trygghet i att vårda inom 
palliativ vård för att våga prata med patienter om deras kommande död. I resultatet framgår 
det att patienter med långsam cancerutveckling kände att de kunde förbereda sig bättre inför 
döden. Det gav dem tid att hantera och prata med närstående om de känslor som uppkom 
under tiden inför döden, eftersom de fick mod genom att de kände att de kunde släppa livet. 
Det kan upplevas försvårat och styrks av Robinson et al. (2014) som beskriver att närstående 
upplevde att integriteten inskränktes, eftersom de inte fick möjlighet att prata ostört då 
patienter vistades på sjukhus. En önskan från närstående var bland annat enligt Steinhauser 
et al. (2015) att sjukhuspersonalen skulle se mer mellan fingrarna gällande besökstider, för 
att möjliggöra för närstående och patienter att kunna umgås mer. Kunskapen om de 
existentiella behoven som framgick i resultaten kan bidra till en ökad förståelse om de tankar 
och frågor som rör sig hos patienter med palliativ vård. Det ger bättre förutsättningar för 
sjuksköterskor att möta de tankar om frågor patienter har behov av att dela med sig av för att 
lindra deras lidande.  

6.2) Metoddiskussion)

Studien baserades på kvalitativa artiklar som beskrev cancerpatienters upplevelser av lidande 
vid palliativ vård, vilket även är studiens syfte. En kvalitativ litteraturstudie tillämpades 
enligt Evans (2002) för att skapa en djupare förståelse av ett vårdvetenskapligt fenomen. En 
kvantitativ ansats omfattas av flera informanter, vilket skapar en större bredd över det 
studerade området. Dock genererar det inte en ökad förståelse av valt fenomen. Det styrks 
även av Friberg (2017) som anser att en kvalitativ ansats skapar en djupare förståelse för valt 
fenomen. En annan metod till studien skulle kunnat ha varit att göra en empirisk studie, där 
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författarna själva intervjuat patienter om deras upplevelser. På grund av bristande kunskap 
av denna typ av studie och brist på tid var det dock inte en lämplig metod. Det eftersom att 
Polit och Beck (2017) menar att empiriska studier kan vara kostsamma, kräver mycket tid 
och förberedelser. 
 
Artiklar söktes i två relevanta databaser, PubMed och CINAHL Plus. Enligt Östlundh (2017) 
är det två databaser som relevanta för att hitta vårdvetenskapliga artiklar i. Att bara ha 
använt två databaser att söka artiklar i kan vara en svaghet, det kan ha resulterat till att 
artiklar från andra databaser kan ha missats som hade kunnat vara relevanta till studien. Det 
var nödvändigt att ha ett stort tidsspann på artiklarnas publikationsdatum för att hitta 
artiklar som svarade på studiens syfte och uppfyllde inklusionskriterierna. Tidsspannet var 
tio år vilket endast resulterade i att nio artiklar kunde finnas, därutöver försvann en artikel 
under kvalitetsgranskningen. För att hitta de sista två artiklarna gjordes en sökning utan 
bestämt tidsspann som tillslut genererade två artiklar. Därmed är den äldsta artikeln från år 
2005. Trots ett stort tidsspann visade artiklarna likvärdiga upplevelser av lidande hos 
cancerpatienter, vilket gjorde att urvalet inte påverkade resultatet. De artiklar som valdes ut 
var peer reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att artiklarna är av god kvalitet, 
då vetenskapliga bedömare har granskat studierna för att bedöma dess giltighet. Utöver det 
gjordes en egen bedömning av artiklarnas kvalitet. Kvalitetsgranskning gjordes utifrån SBU 
(2014) “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-
patientupplevelser”. Denna mall var ett verktyg för att granska de kvalitativa artiklarnas 
kvalitet. Mallen var även speciellt anpassad för patientupplevelser, vilket är studiens syfte att 
beskriva. Till mallen fanns det en bilaga med kommentarer till varje fråga. Det underlättade 
granskningen då det blev tydligt vad som krävdes av artikeln för att uppnå varje kriterium. 
Genom att följa bilagan med kommentarer till varje mall ställdes även större krav på 
artiklarna, än om en mall med endast öppna frågor skulle ha använts. Det medför att 
kvalitetsgranskningen håller en hög kvalitet. Författarna till studien fattade beslut angående 
poängsättningen för hög, medelhög och låg kvalitet av artiklarna. Därmed beslutades vilka 
artiklar som togs med i studien och vilka som uteslöts. Artiklarna som uppfyllde minst 17 av 
20 kriterier bedömdes ha hög kvalitet och artiklar som uppfyllde minst 15 av 20 kriterier 
bedömdes ha medelhög kvalitet, även här ställdes höga krav för att få en bra kvalitet på 
artiklarna. Det hade dock underlättat om mallen för kvalitetsgranskningen hade förbestämd 
poängsättning för de olika kvalitetsnivåerna. Till studien valdes artiklar med hög och 
medelhög kvalitet att inkluderas.  
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kunde generera feltolkningar vid 
översättningen till svenska. Därför har språköversättningen genomförts med hjälp av 
uppslagsverk. Diskussion av innehållet mellan författarna ökade förutsättningarna att förstå 
texten i sin helhet, utan att den förlorade sin betydelse eller sitt sammanhang när texten 
översattes från engelska till svenska. Citat i den löpande texten har dock återgetts på 
originalspråket, engelska, för att spegla citatets innebörd otolkat. Likaså gäller nyckelfynden 
som författarna skapat teman och subteman utifrån. Citat har använts för att öka giltigheten 
då Evans (2002) beskriver att en studie stärks genom att använda citat utifrån 
originalartiklarna.  
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En variation i analysmaterialet är positivt i en studie. Variationen kan ske genom att urvalet 
består av olika åldrar, kön och bakgrund (Polit & Beck, 2017). Därför har artiklar inkluderats 
med vuxna deltagare i alla åldrar och olika kön, för att få en stor variation. Barn under 18 år 
valdes att exkluderas på grund av att barn kan ha svårt att lämna samtycke samt för att de är 
under mental utveckling. För att få ett mångkulturellt perspektiv på upplevelsen av lidande, 
har valda artiklar inte avgränsats inom ett geografiskt område. Artiklarna var därför från 
olika länder för att få ett brett internationellt perspektiv på patienternas upplevelse och 
därmed ökade överförbarheten i ett mångkulturellt sammanhang. Alla deltagare i studien 
beskrev liknande upplevelser vilket även det ökade överförbarheten. Polit och Beck (2017) 
menar att överförbarhet är hur väl studiens fynd i resultatet kan användas på andra personer 
eller grupper. 
 
Studiens syfte fanns med genomgående vid analys av artiklarna för att kunna plocka ut 
nyckelfynd som svarade på syftet. Artiklarna lästes enskilt flertalet gånger för att sedan 
diskuteras gemensamt utifrån studiens syfte för att minska risken att förförståelsen påverkar 
analysen. Författarnas erfarenheter av att vårda patienter inom palliativ vård skiljde sig vilket 
gjorde att även förförståelsen skiljde sig åt. För att undvika att någon förförståelse har 
påverkat resultatet har mycket tid lagts på analysen. Det för att resultatet ska redovisas på ett 
rättvist sätt utan att förförståelse påverkat innehållet. Även om nyckelfynden har letats fram 
enskilt har det lett till att liknande nyckelfynd har hittats, vilket således ökat tillförlitligheten 
för studiens resultat. Att ta fram teman och subteman utifrån nyckelfynden krävde mycket 
tid, det gjordes om flera gånger på grund av att de lätt gick in i varandra. Tillslut kunde två 
teman och fyra subteman urskiljas utifrån nyckelfynden. 
 
Det fanns en farhåga om att antalet artiklar i studien skulle vara för få för att besvara syftet. 
Det visade sig dock under analysens gång att antalet artiklar var tillräckliga då de sista 
artiklarna inte gav något nytt fynd, vilket resulterade i att datamättnad kunde uppnås. Polit 
och Beck (2017) beskriver att datamättnad uppnås när inga nya resultat kan hittas trots flera 
funna artiklar. Fler artiklar i den här studien skulle inte generera ett annorlunda resultat då 
de flesta upplevelser var liknande i samtliga artiklar. Samtidigt som färre artiklar inte hade 
kunnat ge ett lika beskrivande resultat. För att öka tillförlitligheten i studien har författarna 
öppet och systematiskt redovisat hur arbetsgången har gått till. Med denna beskrivna 
metodprocess skulle liknande resultat framkomma om en ny studie genomfördes enligt 
beskrivningen och med samma valda fenomen. Även studiens styrkor och svagheter har 
redogjorts för att öka tillförlitligheten. Den höga tillförlitligheten, giltigheten och 
överförbarheten studien har, skapar ett trovärdigt resultat. 

6.3) Etikdiskussion)

Det finns etiska riktlinjer som styr den vetenskapliga forskningen och det här 
examensarbetet har utgått från CODEX (2018) regler för forskningsetik. De artiklarna som 
användes i denna studie har alla varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och peer 
reviewed, för att kunna säkerställa bra kvalité på de artiklarna som varit utgångspunkt i 
resultatet. Patienter som deltog i de valda artiklarna fick information innan genomförandet 
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av intervjuerna och deltog frivilligt, vilket var ett kriterium i alla studier. Likaså kunde de 
avbryta sitt deltagande närhelst de önskade. Författarna har strävat efter att ge en så rättvis 
bild av patientgruppens upplevelser som möjligt. För att återge ett riktigt resultat var 
författarna medvetna om att förförståelse, tolkningar samt personliga värderingar kunde 
påverka resultatet. Enligt Polit och Beck (2017) ökar trovärdigheten om författarna låter 
resultatet vara fritt från egna tolkningar. Därför har författarna haft ett objektivt 
förhållningssätt samt distanserat sig från eventuell förförståelse under studiens gång. Plagiat 
har minimerats medvetet under hela studiens gång, för att inte riskera att kopiera andra 
arbeten. Det har även strävats efter att hantera referenser på korrekt sätt för att lätt kunna 
härleda till primärkällan. Refereringssystemet som använts är APA (American Psychological 
Association) som ger en lättöverskådlig källhänvisning. Det här referenssystem underlättar 
för läsaren att se vem som har skrivit texten utan att behöva avbryta läsningen för att gå till 
källhänvisningen. Referering enligt APA och forskningsresultatet redovisas med öppenhet i 
enlighet med Vetenskapsrådet (2017).  

7) SLUTSATS)

Cancerpatienter inom palliativ vård upplevde olika dimensioner av lidande som påverkade 
deras liv. Det fysiska lidandet var den vanligaste formen av lidande och berodde på smärtan 
som cancern orsakade, vilket gjorde att god symtomlindring värdesattes högt. Lidandet 
kunde även upplevas psykiskt, psykosocialt och existentiellt. Vid existentiellt lidande uppkom 
det många frågor och tankar om döden samt om meningen med livet. Patienter upplevde 
brist på stöd gällande dessa frågor vilket skapade ökat lidande och ensamhet. Genom 
engagemang från sjuksköterskor, som att lyssna och ta del av patienters livsberättelser och 
upplevelser, skapas förutsättningar för att se och bekräfta patienters lidande. Den här 
litteraturstudien kan bidra till ökad förståelse för lidandet hos patienter med cancersjukdom 
inom palliativ vård. Genom reflektion och kompetensutveckling för sjuksköterskor kan 
patienters lidande lindras. 
 

7.1) Förslag)till)vidare)forskning)

Förslag till vidare forskning är studier där yngre cancerpatienters upplevelser av lidande 
beskrivs. Författarna har sett en större bredd gällande studier utifrån äldre patienter. Därav 
finns det behov av kvalitativ forskning kring unga patienters upplevelser av lidande vid 
palliativ vård. Det kan bidra med kunskap om skillnader och likheter mellan åldersgrupper, 
vilket kan öka kunskapen hos sjuksköterskor att även se yngre patienters behov för att lindra 
lidande. 
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The meaning of 
quality of life: 
narrations by 
patients with 
incurable cancer 
in palliative 
home care.  

Belysa betydelsen av 
att hålla patienten 
fri från fysisk och 
psykisk smärta för 
bättre livskvalitet 
hos patienter med 
obotlig cancer. 

Datainsamling: Kvalitativ 
ansats med intervjuer. 
Urval: Åtta patienter med 
obotlig cancer.  
Analysmetod: Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Patienterna upplevde intensivt 
lidande i form av psykisk smärta. 
Period av effektiv symtomkontroll 
gav dem mer hopp och en bättre 
livskvalitet som gav andrum i 
lidandet. Patienterna blev då 
lugnare och fick tid att reflektera 
över existentiella problem. 
 

17/20 
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7 Nilmanat, K., 
Chailungka, P., 
Phungrassami, T., 
Promnoi, C., 
Tulathamkit, K., Noo-
urai, P. & Phattaranavig, 
S. (2010).  
Thailand. Journal Of 
Palliative Nursing 

Living with 
suffering as 
voiced by Thai 
patients with 
terminal 
advanced 
cancer.  

Beskriva 
upplevelsen av 
lidande hos 
patienter med 
obotlig cancer. 

Datainsamling: 
Kvalitativ ansats med öppna 
intervjuer och observationer. 
Urval: 15 patienter med 
obotlig cancer. 
Analysmetod: Tematisk 
analys. 

Patienterna upplevde lidande i 
form av fysisk, psykisk och 
spirituellt. Det framkom 5 teman 
av lidande hos patienterna som 
påverkade deras liv. 

18/20 
 

8 Nilmanat, K., Promnoi, 
C., Phungrassami, T., 
Chailungka, P., 
Tulathamkit, K., Noo-
urai, P. & Phattaranavig, 
S. (2015). Thailand. Cancer 
Nursing 

Moving Beyond 
Suffering: the 
Experiences of 
Thai Persons 
With Advanced 
Cancer. 

Utforska hur 
patienter med 
avancerad cancer 
överkom lidandet i 
livets slutskede. 

Datainsamling: Kvalitativ 
ansats med intervjuer och 
observationer. 
Urval: 15 patienter med 
obotlig cancer. 
Analysmetod: Induktiv 
kvalitativ analys. 

Patienterna med avancerad cancer 
försökte hitta sätt att ta sig igenom 
lidandet. Tre meningsfulla faktorer 
var religion, att vara hoppfull och 
att vara omringad med nära och 
kära för att minska lidandet. 

17/20 

9 Rydahl-Hansen, S. 
(2005). Danmark. 
Scandinavian Journal of 
Caring Science 

Hospitalized 
patients 
experienced 
suffering in life 
with incurable 
cancer. 

Beskriva patienters 
lidande vid obotlig 
cancer. 

Datainsamling: Kvalitativ 
ansats med 
semistrukturerade intervjuer. 
Urval: 12 patienter med 
obotlig cancer. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk 
analysmetod. 

Lidandet bestod av maktlöshet, 
ensamhet och isolering. Patienter 
upplevde ofta att det inte fanns 
utrymme eller tid för att uttrycka 
sitt lidande hos personalen. 
Patienter upplevde fysiska, 
psykologiska, sociala och 
existentiella problem. 

18/20 

10  Saeteren, B., Lindström, 
UÅ. & Nåden, D. (2010). 
Norge. 
Journal of Clinical Nursing 
 

Latching onto 
life: living in the 
area of tension 
between the 
possibility of life 
and the 
necessity of 
death.  

Att få en djupare 
förståelse för 
patienters hälsa och 
lidande vid obotlig 
cancersjukdom.  

Datainsamling: Kvalitativ 
ansats med intervjuer. 
Urval: 15 patienter med 
obotlig cancer. 
Analysmetod: 
Hermeneutisk analysmodell. 

Patienterna upplevde en kamp 
mellan hälsa och lidande. Lidandet 
uttrycktes i form av sorg, behov, 
ångest, förtvivlan och ensamhet. 
De upplevde behov av stöd för att 
möta det existentiella lidande som 
ingen ville prata om. 

18/20 
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