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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor kommer i stor utsträckning möta, vårda respektive smärtlindra 

patienter med cancer i palliativ vård. En central del i sjuksköterskans ansvarsområde 

innefattar att lindra lidande. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever svårigheter 

vid smärtlindring av patienter med cancersmärta. Sjuksköterskor och anhöriga till 

patienterna önskar ökad kunskap kring hur cancerrelaterad smärta ska behandlas samt hur 

de ska stödja patienter på ett psykologiskt plan.  

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Resultat: Det uppstod två teman: ”Att ta makt över tillvaron” och ”Att uppleva rädsla för 

farmakologisk smärtlindring”. Patienterna upplevde att smärtlindringen hjälpte dem till en 

fungerande vardag samt tron på en smärtfri död. Vidare framkom att patienterna 

uppskattade smärtlindring via kompletterande metoder. Det fanns negativa inställningar till 

smärtlindringen utifrån rädsla för biverkningar och toleransutveckling, patienter hittade 

därför egna strategier till att lindra smärtan. 

Slutsats: Patienter med cancer har rätt till smärtlindring, för att uppnå detta krävs en 

medvetenhet och kunskap om smärtlindring hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver 

bemöta respektive ta hand om anhöriga samt möta patienter med respekt för deras integritet 

och autonomi vid val av smärtlindringsmetoder. 

Nyckelord: Cancersmärta, litteraturstudie, livets slutskede, patientperspektiv, 

smärtbehandling, upplevelser. 

   



ABSTRACT 

Background: Nurses will meet, care for and relieve pain for patients with cancer in 

palliative care. A central part of the nurse's area of responsibility includes relieving suffering. 

Previous research shows that nurses experience difficulties in pain relief in patients with 

cancer. Nurses and relatives want increased knowledge about how cancer-related pain should 

be treated and how they should support patients on a psychological level. 

Aim: To describe patients' experiences of pain relief in cancer in palliative care. 

Method: A systematic literature study with a descriptive synthesis. 

Results: There were two themes: "To take power over existence" and "To experience the fear 

of pharmacological pain relief". Patients felt that pain relief helped them to a functioning 

everyday life and belief in a painless death. Patients appreciated pain relief through 

supplementary methods. There were negative attitudes to pain relief based on fear of side 

effects and tolerance development, therefore patients found their own strategies to relieve the 

pain. 

Conclusion: Patients with cancer are entitled to pain relief, to achieve this an awareness 

and knowledge of pain relief is needed in nurses. Nurses need to treat and care for relatives 

and treat patients with respect for integrity and autonomy when choosing pain relief 

methods. 

Keywords: Cancer pain, end of life, experiences, literature study, pain management, patient 

perspective.  
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle insjuknar människor i cancer och sjukvården står av den anledningen 

inför flera utmaningar, däribland smärtlindring av patienter med cancersmärta. 

Sjuksköterskor kommer i stor utsträckning smärtlindra patienter med cancer i palliativ vård. 

Medvetenhet om att smärtlindring kan upplevas på olika sätt är därför av yttersta vikt som 

sjuksköterska. Detta för att kunna bemöta samt vårda denna patientgrupp på bästa sätt, samt 

att kunna ge dem adekvat smärtlindring såväl fysiskt som psykiskt. I sjuksköterskans yrke 

innefattas ansvaret av att lindra lidande, därför är det av vikt att studera patienters 

upplevelser av smärtlindring. Examensarbetesförfattarna har upptäckt brister utifrån 

tidigare studier kring sjuksköterskors möjligheter till att smärtlindra patienter på ett adekvat 

sätt. På grund av de upptäckta bristerna har examensarbetesförfattarna valt att studera hur 

smärtlindring fungerar för patienter med cancer inom palliativ vård. Det här examensarbetet 

är utformat utifrån forskargrupp Specialiserad Sjukvård i Hemmet/Mälarsjukhuset 

Eskilstuna (SSIH/MSE) utifrån ämnesförslag: ”Hur smärtlindring fungerar för 

cancerpatienter som vistas i hemmet”. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs cancer, smärta och palliativ vård. Vidare presenteras styrdokument 

och riktlinjer som berör ämnet och är av betydelse för syftet samt tidigare forskning om 

sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra patienter med cancer. Slutligen beskrivs 

Erikssons omvårdnadsteori samt en problemformulering. I det här examensarbetet kommer 

alla människor med cancer benämnas patienter där kriteriet är att de är vuxna över 18 år.  

2.1 Cancer 

Socialstyrelsen (2018) beskriver cancer som en benämning för när celler börjar dela sig 

okontrollerat någonstans i kroppen, en skada har skett i cellens deoxiribonukleinsyra (DNA), 

en så kallad mutation vilket leder till att cellen omvandlas till en cancercell. Den 

okontrollerade delningen leder till att en cellklump bildas, en malign tumör, som med tiden 

växer. Tumören kan sprida sig vidare i kroppen till andra organ om den inte avlägsnas vilket 

kan resultera i att dottertumörer bildas, så kallade metastaser. Cancerutvecklingen har olika 

snabbt förlopp utifrån att vissa former av cancer är mer aggressiva. Enligt Cancerfonden 

(2016) är cancer flera olika sjukdomar beroende på vilken typ av cell som cancern utvecklats 

i. Ett exempel är sjukdomen bröstcancer där cancer utvecklats i en bröstcell. Ohälsosamma 
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levnadsvanor är betydande faktorer för risken att insjukna i cancer, exempelvis rökning, 

ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet samt övervikt ökar risken för att insjukna i flertalet 

cancersjukdomar (Cancerfonden, 2016). Socialstyrelsen (2018) lyfter fram att en hälsosam 

livsstil skulle kunna förebygga uppkomsten av cancer hos var tredje individ i världen, fysisk 

aktivitet minskar risken tillsammans med en sund vikt där matvanorna har en stor betydelse. 

Minst 30 minuters fysisk aktivitet dagligen minskar risken för cancer, medan fysisk 

inaktivitet ökar cancerrisken. Rökning är den mest betydelsefulla riskfaktorn kopplad till 

cancerutveckling i bland annat lungor, matstrupe, magsäck, bukspottkörtel och njurar. 

Cancerfonden (2016) belyser att ärftlighet spelar en stor och evident roll i fem till tio procent 

av cancerfallen, främst vid bröstcancer och tjocktarmscancer.  

2.2 Smärta 

Inledningsvis presenteras begreppet smärta följt av underrubrikerna cancerrelaterad smärta 

och smärtlindring vid cancersjukdom.  

 

Begreppet cancer relaterad till cancersjukdom är ett vanligt förekommande problem (Strang, 

2012). Smärta syftar till ett symtom, det vill säga ett personligt illabefinnande. Således anses 

smärta vara ett fenomen som kan ses ur flera olika dimensioner. Vidare finns det fyra 

huvudgrupper av smärta; nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk och psykogen smärta (Bergh, 

2014). Den nociceptiva- samt den neuropatiska smärtan är vanligast förekommande vid 

cancer (Strang, 2012). Nociceptiv smärta syftar till den smärta föranledd av att 

nociceptorerna aktiveras antingen som en orsak av vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada, vilken ibland kan delas in i somatisk respektive visceral smärta. Den 

somatiska smärtan uppstår till följd av en inflammation eller skador på huden respektive 

skelettet, och den viscerala smärtan kan kopplas till skador på inre organ (Bergh, 2014). 

Neuropatisk smärta innebär en smärta orsakad av en skada i nervsystemet, där nociceptorer 

nödvändigtvis inte innefattas. Smärtan kan vara spontan eller stimuli utlöst och uppstår till 

följd av olika anledningar. Den spontana neuropatiska smärtan kännetecknas av att den kan 

vara kontinuerlig, ojämn eller uppstå attackvis medan den neuropatiska smärtan orsakad av 

stimuli framkallas av kyla, värme, tryck eller beröring (Strang, 2012). Smärta kan delas in i 

akut respektive långvarig smärta. Den akuta smärtan kan upplevas till följd av en operation, 

trauma eller ses som en ytterst viktig varningssignal när en skada uppkommit. En smärta 

som yttrar sig under lång tid eller förblir permanent kallas långvarig smärta, den är som regel 

betydelselös då den till skillnad mot den akuta smärtan inte indikerar på någon akut skada 

(Bergh, 2014).  

2.2.1 Cancerrelaterad smärta 

Werner och Strang (2003) menar att det vanligaste debutsymtomet vid cancer är smärta, där 

ungefär 50% av de insjuknade får betydande smärtproblem. 70% av patienter med en 

allvarligare form av cancer upplever en medelsvår till svår smärta där bristande 

smärtbehandling ses hos upp emot 40% av patienter med metastaserande cancer. Onkologer 

anser att smärtbehandling vid cancersmärta överlag är otillräcklig. Den otillräckliga 
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smärtbehandling påverkar patienter negativt, vilket leder till ett ökat lidande både psykiskt 

samt fysiskt. Utöver detta resulterar det även i sänkt livskvalitet vilket medför försämrade 

möjligheter att hantera det allvarliga sjukdomstillståndet (Werner & Strang, 2003). Strang 

(2012) belyser att vanligen när en patient får en cancerdiagnos ökar kroppsmedvetenheten. 

Utifrån detta väcker varje nytt symtom en oro och ångest samt nya tankar om att cancern kan 

ha bildat metastaser. Sådana symtom som patienter innan kanske skulle ha nonchalerat helt 

leder nu tankarna till cancern, exempelvis en nyuppkommen smärta som inte känns igen. 

Utifrån detta är det en ytterst viktig aspekt för sjuksköterskor att lägga på minnet att även 

patienter med cancer kan ha vanliga orsaker till smärta, såsom exempelvis lätt ryggvärk eller 

huvudvärk utan att det behöver röra sig om cancer. Även patienter behöver påminnas om 

detta, att orsakerna inte alltid behöver bero på cancern. 

2.2.2 Smärtlindring vid cancersjukdom 

Werner och Strang (2003) beskriver att vid cancersjukdom bör det finnas noga förberedda 

vårdprogram gällande att erbjuda fortlöpande smärtlindring när sjukdomen fortskrider. 

Detta för att varken patient eller anhöriga ska behöva uppleva ovisshet gällande möjligheter 

att erbjudas smärtlindring även vid svår akut smärta respektive lindring i livets slutskede. 

För att bemöta olika behov vid avancerad smärta behöver olika metoder kunna erbjudas 

patienter samt tydliga riktlinjer gällande administreringssätt. I ett palliativt skede är det 

viktigt med daglig uppföljning samt dosjustering för att uppnå god effekt av smärtlindring. 

Enligt Bergh (2014) kan patienters smärta lindras enbart av att sjuksköterskan gör en 

smärtanalys samt att ett intresse visas för patienten och dennes specifika problematik. 

Således syftar smärtlindring till en kombination av både smärtanalys, läkemedel samt att 

sjuksköterskan visar intresse för patienterna. Smärttypen bör vara i fokus vid val av 

behandling istället för diagnosen. Strang (2012) beskriver att analgetika är grundpelaren till 

all farmakologisk smärtlindring vid cancerrelaterad smärta, administrationsväg varierar 

beroende på smärtans styrka. Det är vanligt att patienter inte följer ordinationer som en följd 

av rädsla för beroendeutveckling, således kvarstår problematiken med smärta. God 

kommunikation är en förutsättning för diagnostiken vid smärtbehandling där patienters 

beskrivning i kombination med familjens rädslor uppmärksammas. Patienten lever nästan 

alltid omgiven av närstående, därför kommer familjen också påverka behandling respektive 

utfall av behandling samt spela en viktig roll för patientens hälsa. Av den anledningen är det 

viktigt att även familjen informeras gällande behandling samt får möjlighet att ställa frågor. 

2.3 Palliativ vård 

World Health Organization (WHO, 2019) definierar att palliativ vård bygger på att 

livskvaliteten förbättras för patienter och anhöriga. Problematiken kopplad till livshotande 

sjukdom kan lindras genom att förebygga samt stödja både patienter och anhöriga på ett 

andligt och psykosocialt plan. Vidare beskrivs att döendet är en naturlig process som inte ska 

varken skyndas på eller hindras. Vården ska innefatta dels stöd till närstående att klara av sin 

sorg samt stöd till patienter för att kunna leva så aktivt som möjligt fram till döden. 

Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) förklarar att ordet palliativ markerar vilken 
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målsättning vården ska ha, det är alltså inte patienten som är palliativ vilket ibland uttrycks i 

talspråk (Jakobsson et al., 2014). Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], (2019) 

beskriver palliativ vård som lindrande vård, vilket ges när en patient har en obotlig eller 

livshotande sjukdom, som kan ges i hemmet likväl som på sjukhus, sjukhem eller hospice. 

Den palliativa vården innefattar olika yrkeskategorier, som exempelvis sjuksköterskor och 

kuratorer, vilket är en utgångspunkt för att god vård ska kunna ges (NRPV, 2019). NRPV 

(2010) beskriver att den palliativa vården grundar sig i fyra hörnstenar. Den första 

hörnstenen syftar till effektivt teamarbete som ska resultera i att patienter ska få hjälp under 

dygnets alla timmar och därmed känna sig trygga. Den andra hörnstenen innefattar lindring 

av såväl psykiska som fysiska symtom samt stöd vad gäller sociala, andliga och existentiella 

bekymmer. Kontinuitet utgör den tredje hörnstenen vilken syftar till att patienten ska vårdas 

av personal patienten tidigare mött. Vidare beskrivs det att kommunikationen mellan såväl 

patienten, anhöriga och vårdteamet utgör en utgångspunkt för ett respektfullt bemötande 

vilket kan hjälpa patienten och anhöriga att upprätthålla både sin integritet och värdighet. 

Den fjärde hörnstenen utgör stöd till anhöriga, under sjukdomstiden respektive i 

sorgearbetet, som ingår i en god palliativ vård.  

 

Jakobsson et al. (2014) beskriver att lindra lidande och främja välbefinnandet hos 

patienterna är övergripande mål i all vård, dock är dessa mål synnerligen viktiga vid vård av 

patienter i livets slutskede. Vidare förklaras att det inte finns någon exakt bestämmelse för 

när livets slutskede inträder men det beskrivs som något vårdpersonalen kan identifiera samt 

en inre personlig upplevelse hos patienten. Vid långvarig sjukdom kan svåra symtom 

tydliggöra för patienten att döden kan vara nära. Ur sjukvårdens perspektiv är det 

problematiskt att bedöma när döden är nära stundande hos en patient. Det finns olika 

kännetecken för att döden är nära, däribland kronisk sjukdom samt funktionsnedsättning på 

grund av bakomliggande sjukdom. En del patienter lever en kort tid medan andra lever en 

längre tid efter identifiering av kännetecknen. Således vet aldrig sjukvårdspersonalen om 

döden är nära eller inte hos dessa patienter, dock har det visat sig att om sjukvårdspersonal 

ställer sig frågan om patienten kan dö inom ett år eller ej kan det vara till hjälp för att göra en 

bedömning. Vid sjukdom, exempelvis cancer, kan en skattning göras för att värdera 

återstående tid i livet hos en patient, detta kallas dödsfall relaterade till överlevnadskvot. 

2.4 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska all hälso- och sjukvårdsverksamhet utövas så att 

kraven för att god vård utförs. Detta innefattar en vård av god kvalitet med en hög hygienisk 

standard, patienternas behov av säkerhet, trygghet respektive kontinuitet ska tillfredsställas. 

Vidare ska vården utföras med respekt för patientens integritet och autonomi, vara 

lättillgänglig samt att god kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska 

främjas (SFS 2017:30). I Patientlagen (SFS 2014:821) och Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017) beskrivs att hälso- och 

sjukvård ska bedömas, planeras respektive utföras i samråd med patient och anhöriga till 

patienten. Patientens egna önskemål respektive enskilda förutsättningar ska respekteras och 

sjuksköterskans bedömning ska utgå från patientens personliga upplevelser och objektiva 
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information (SFS 2014:821; SSF, 2017). Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att anhöriga 

till patienten ska erbjudas delaktighet i vårdandet med undantag för om sekretess eller 

tystnadsplikt behöver beaktas. Vidare ska hälso- och sjukvård utföras genom att tillgodose 

patientens behov av säkerhet, trygghet respektive kontinuitet. Vid behov eller önskan från 

patienten ska det utses en fast vårdkontakt för att det ska kunna tillgodoses. Slutligen ska 

patienten, vid möjlighet, få chans att välja behandling när det finns flera alternativ som 

överensstämmer med forskning samt tillförlitlig erfarenhet (SFS 2014:821). Enligt 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan kunna fastslå 

patientens omvårdnadsbehov utifrån en analys av patientens problem, behov respektive 

resurser, där patientens behov av omvårdnad främst ska identifieras men även prioriteras. 

Vidare ska sjuksköterskan planera omvårdnaden med hjälp av fastställda mål (SSF, 2017). I 

Patientsäkerhetslagen beskrivs det att hälso- och sjukvårdspersonal ska visa en avliden 

patient vördnad samt slutföra sina arbetsuppgifter med respekt gentemot den avlidne. 

Ytterligare en aspekt är att även anhöriga ska visas omtanke samt hänsyn (SFS 2010:659). I 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor framgår det att det 

primära i sjuksköterskans professionella ansvar syftar till att vård främst ska ges till individer 

i behov av vård. Vidare ska sjuksköterskan i vårdarbetet gynna en miljö där värderingar, 

trosuppfattningar, mänskliga rättigheter samt sedvänjor hos enskilda individer, allmänhet 

respektive familjer respekteras (SSF, 2014). I Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor i 

palliativ omvårdnad beskrivs en värdegrund som bygger på ledorden helhet, närhet, empati 

och kunskap. Utifrån dessa ledord kan sjuksköterskan vårda patienterna professionellt 

genom att vara närvarande i sin omvårdnad baserat på forskning samt erfarenhet som 

beprövats. Vidare ska sjuksköterskan uppfatta respektive lindra smärta och annan 

problematik samt ge det stöd som är väsentligt för att lindra symtom respektive 

komplikationer (SSF, 2019). 

2.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning beskriver sjuksköterskors och anhörigas upplevelser av smärtlindring hos 

patienter med cancer i palliativ vård. 

 

Sjuksköterskor upplever smärtlindringen av patienter med cancer som utmanande och som 

en svårighet (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Bhatia, Gibbins, Forbes & Reid, 2014; 

Kimberlin, Brushwood, Allen, Radson & Wilson, 2004; Soden et al., 2010). Trots ökad 

kunskap gällande smärtlindring lider patienter ändock av smärta. Sjuksköterskor har en 

viktig roll för framgångsrik smärtlindring där största utmaningen är att kunna läsa av 

patienterna. Vidare framgår det att kunskap, moralisk skyldighet samt erfarenhet verkar 

motiverande för sjuksköterskors ansvar att smärtlindra (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

Sjuksköterskor finner svårigheter gällande att definiera begrepp som smärtkontroll och 

smärthantering specifikt. På grund av detta kan sjuksköterskor uppfatta dessa termer på 

varierande sätt och därmed kan en och samma patients smärta uppfattas olika av 

sjukvårdspersonalen (Bhatia et al., 2014). Sjukvårdspersonal, däribland sjuksköterskor, i 

Kimberlin et al. (2004) upplever att de har knapphändig information gällande patienternas 

cancerrelaterade smärta samt hur den ska behandlas. Exempelvis är sjukvårdspersonalen 
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inte alltid helt införstådd med varför farmakologisk behandling ordinerats vissa specifika 

patienter, vad läkemedlet är avsett för samt hur läkemedlet ska användas (Kimberlin et al., 

2004). Det är viktigt att sjuksköterskan behandlar och därmed minskar den fysiska smärtan 

hos patienterna (Nakano, Sato, Katayama & Miyashita, 2011; Seyedfatemi, Borimnejad, 

Mardani Hamooleh & Tahmasebi, 2014). 

 

Sjuksköterskor upplever givande av stöd i det dagliga livet som en viktig faktor i 

omhändertagandet av patienter med cancer. Genom att använda humor samt ha en positiv 

attityd som en del av behandlingsstrategin upplevs det leda till att patienterna uppmuntras. 

Ytterligare en aspekt sjuksköterskor belyser som ytterst viktig är smärtbedömning respektive 

smärtlindring. Detta för att kunna minska fysisk smärta, underlätta smärta samt lindra de 

smärtsamma symtomen hos patienterna. Smärtbedömning och smärtlindring anses således 

vara ett viktigt område som måste behandlas. Om detta inte tillgodoses upplever 

sjuksköterskor att patienterna inte kan känna någon glädje i sitt dagliga liv (Nakano et al., 

2011). Det finns en vikt av att även behandla de psykologiska påfrestningarna hos patienter 

med cancersmärta. Sjuksköterskan behöver förutom farmakologisk behandling även vara 

fysiskt närvarande vilket är nödvändigt dels för behandlande av fysiska smärtor men även för 

att stödja patienterna på det psykologiska planet. Således lindrar stödjande beteende inte 

enbart smärta utan hjälper också patienterna att orka fortsätta med sina liv (Seyedfatemi et 

al., 2014). Sjuksköterskor med ökad kunskap gällande smärtlindring hos patienter med 

cancerrelaterad smärta har en mer positiv inställning till smärtlindring än de som inte har 

den ökade kunskapen. Sjuksköterskor som har en ökad kunskap genom ett pedagogiskt 

program, upplever en ökad kontroll över smärtbehandling samt färre hinder i jämförelse med 

sjuksköterskor som inte tagit del av det pedagogiska programmet. Detta har resulterat i 

gynnsamma effekter för sjukvårdspersonal i vården av patienter med cancerrelaterad smärta 

(Vallerand, Riley-Doucet, Hasenau & Templin, 2004). De sjuksköterskor som arbetar på en 

palliativ vårdenhet hanterar genombrottssmärta hos patienter genom kreativitet och att 

använda icke farmakologiska behandlingar. Sjuksköterskor är medvetna om tillgängligheten 

av läkemedel för behandling av smärta, dock saknar de en tydlig struktur för vilka de ska 

välja. Av den anledningen styrs sjuksköterskor ofta av patienternas erfarenheter respektive 

kunskap vid val av behandling samt att det finns svårigheter att påverka patienternas val. 

Vidare framkommer det att sjuksköterskor upplever en oro och tvivel angående användning 

av nyare läkemedel samt en oro för att överdosera läkemedel. Slutligen beskriver 

sjuksköterskor att det finns en myt om palliativ vård då den beskrivs som fantastisk där 

patienter inte dör i smärta, vilket inte är sant enligt sjuksköterskor (Soden et al., 2010). 

Sjuksköterskor hävdar att patienter som samtycker till palliativ kemoterapi går med på 

behandlingen enbart för att det ger dem hopp om livskvalitet och symtom- och 

smärtkontroll, samt för att få extra tid med sina familjer. Vidare upplever sjuksköterskor att 

det är familjemedlemmarna som pressar patienterna till behandlingen, således att det inte är 

patienternas egna val. Ytterligare en aspekt är att sjuksköterskor upplever att patienter inte 

är ärliga gentemot onkologen under läkarbesök, då de undviker att berätta sanningen om hur 

dåligt de egentligen mådde. Sjuksköterskor upplever det som att patienterna undvek att 

berätta för läkaren med anledning av rädsla för att behandlingen skulle avbrytas (Maree & 

Potgieter, 2018).  
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Slutligen framkommer det att anhöriga till patienter med cancersmärta upplever brister 

gällande otillräcklig kunskap om god smärtlindring. Vidare upplever anhöriga att de får för 

lite information om vilka läkemedel patienterna använder för behandling av cancersmärtan 

(Oldham & Kristjanson, 2004; Schaller, Liedberg och Larsson, 2014). Anhöriga upplever 

brist på kunskap om smärttyper respektive bedömning samt att det är svårt att komma ihåg 

information och strategier gällande smärthantering. Som ett resultat av ineffektiv 

smärtlindring av patienterna upplever anhöriga ett lidande i vården av patienterna, vilket tar 

sig i uttryck genom att anhöriga känner sig ledsna, förtvivlade, arga, hjälplösa, maktlösa samt 

upplever känslor av frustration (Oldham & Kristjanson, 2004). Vidare upplever anhöriga till 

patienter med cancersmärta ett ökat välbefinnande hos patienterna när smärtlindring 

används. Dock beskrivs det av anhöriga att patienterna har en rädsla för läkemedel vilket 

leder till att patienterna inte alltid är följsamma till behandlingen (Schaller et al., 2014). 

Anhöriga beskriver även att de önskar kunskaper om hur cancersmärtan ska hanteras redan 

när patienterna får cancerdiagnosen, och att detta sedan ska förstärkas med ökade kunskaper 

under hela sjukdomsförloppet (Oldham & Kristjanson, 2004). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som valts till detta examensarbete utgår från Erikssons (2015) 

teori om lidande. Omvårdnadsteorin bedöms relevant utifrån att smärta kan kopplas till 

lidande och utgångspunkten i detta examensarbete är patienternas upplevelser av 

smärtlindring vid cancersmärta, vilket starkt kan kopplas till lidande och hur lidandet kan 

lindras. Nedan presenteras begreppet lidande för att förtydliga dess innebörd. 

Lidande används som ett centralt begrepp i Erikssons (2015) omvårdnadsteori.  

 

Eriksson (2015) menar att lidande inte är detsamma som smärta, då det kan förekomma 

smärta med avsaknad av lidande likväl som det kan finnas lidande utan smärta. 

Ursprungligen betyder patient den lidande, men det kopplades inte alltid samman med 

sjukdom. Individer som drabbas av lidande i någon form ställer sig alltid frågan i något 

skede: varför? Eriksson beskriver varje människas lidande som ett drama, även kallat 

lidandets drama. För att kunna bidra till lindrat lidande krävs kurage att vara medaktör i 

dramat. Lidandet förminskas ofta kopplat till sjukdom eller ett fysiskt lidande där människan 

har svårt att sätta ord på sina innersta känslor inkluderat sitt lidande. Eriksson menar att 

människans möjligheter till utveckling, växt respektive försoning fråntas när lidandet 

förminskas till ett kroppsligt lidande och utifrån det kan lidandet inte lindras. Lidandet 

medför alltid en kamp då människan upplever ångest, rädsla respektive oro inför lidandet. 

Däremot är lidandet i sig inte detsamma som ångest, å andra sidan kan en människa ha 

ångest utifrån lidandet och ångesten kan därmed vara en orsak till lidandet.  

 

Lidandets drama, enligt Eriksson (2015), innefattar tre delar. Den första delen utgör 

bekräftandet av lidandet som syftar till att en annan människa ser lidandet och bekräftar det 

genom exempelvis beröring. Den andra delen syftar till själva lidandet vilket innefattar tid 

och rum som behövs för att lida, denna del kan pendla mellan en känsla av hopp respektive 

hopplöshet, lidande eller lust. Den tredje delen i dramat handlar om försoning där Eriksson 
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menar att människan försonas med sitt lidande då det tas in och integreras med livet, det 

outhärdliga lidandet upplöses och en ny helhet börjar ta form där människan kan leva vidare 

trots tidigare lidande (Eriksson, 2015).  

 

Fortsättningsvis beskriver Eriksson (2015) att medlidande inte innebär att själv lida, däremot 

kan det egna lidandet hämma förmågan att uppleva respektive uttrycka medlidande. 

Medlidandet innebär att vårdaren har kurage nog att ge något av sig själv till den lidande 

människan, där uppoffringen sker med anledning av viljan att göra något för den lidande 

utan tanke på egen vinning. Det behövs hopp för att lidandet ska kunna lindras då lidandet 

ger upphov till en känsla av hopplöshet. Människans hopp är kopplat till ett samspel mellan 

givande och tagande samt att bli hjälpt respektive att hjälpa, vilket i sin tur kan ge människan 

kurage att våga möta lidandet. Enligt Eriksson är fysisk smärta en vanlig orsak till 

sjukdomsrelaterat lidande, där relationen smärta-lidande är central. Ofta är den fysiska 

smärtan kopplad till ett specifikt område, vilken upptar människans fulla koncentration och 

hindrar möjligheterna att övervinna lidandet. Den fysiska smärtan kan vara olidlig vilket kan 

medföra både själslig respektive andlig död. Om smärtan minskas kan ett outhärdligt lidande 

lindras. Allt lidande kan inte tas bort men kan däremot lindras, för detta krävs en vårdkultur 

som bygger på att patienten känner sig välkommen, respekterad samt vårdad. Det finns flera 

sätt för vårdarna att försöka lindra lidandet, dels genom verkliga handlingar och dels genom 

att vara där och ingå en relation.  

 

Eriksson (2015) beskriver att patienterna inte alltid upplever att deras lidande kunnat 

lindras, även om tanke funnits huruvida det skulle kunnat ske. Patienternas rädslor grundar 

sig inte i att de skulle bli utan exempelvis smärtlindring utan i att bli ensamma, föraktade, 

utan gensvar samt övergivna. Vidare förklaras att våga möta lidandet är det viktigaste. Vid 

otillräcklig kunskap om att se respektive bedöma människans behov kan utebliven vård eller 

icke vård uppstå, utebliven vård medför alltid en förolämpning av människans värdighet och 

resulterar därmed i en maktutövning över en maktlös människa. Att lindra lidande syftar, 

enligt Eriksson, till att ge vården som patienten behöver, där kränkningar av värdighet och 

fördömande samt missbruk av makt inte förekommer. Vidare beskrivs att kärlekshandlingar 

är något den lidande människan behöver kontinuerligt, vilket innefattas av exempelvis en 

vänlig blick eller ömhetsbetygelse. Avslutningsvis beskrivs lekandet som en viktig del för att 

en känsla av lust ska kunna växa fram i lidandet. 

2.7 Problemformulering 

Idag smärtlindras patienter med cancer inom palliativ vård, att lindra lidandet hos dessa 

patienter och därmed bidra till ett värdigt döende är en patienträttighet. Vården styrs utifrån 

olika styrdokument som sjuksköterskan ska följa. I tidigare forskning framkommer det att 

sjuksköterskor upplever det som utmanade att kunna bedöma respektive lindra smärtan hos 

patienter med cancer inom den palliativa vården. Kunskap är en viktig faktor i 

sjuksköterskors arbete med denna patientgrupp. Sjuksköterskor upplever att de har 

knapphändig information gällande patienternas cancersmärta, hur den ska behandlas samt 

varför farmakologisk behandling ordinerats specifika patienter. Utöver detta upplevs 
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svårigheter i att behandla både den fysiska respektive psykologiska smärtan. Sjuksköterskor 

med ökad kunskap gällande smärtlindringsmetoder har en mer positiv inställning till 

smärtlindring än de sjuksköterskor som saknade ökad kunskap. Sammanfattningsvis 

framkommer det att sjukvårdspersonal, däribland sjuksköterskor, upplever att det finns för 

lite kunskap om patienternas upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård. Även 

anhöriga till patienter med cancer upplever svårigheter samt bristande information gällande 

smärtlindringsmetoder. För att sjuksköterskan ska kunna lindra lidandet hos patienter krävs 

ett mod att stanna kvar och vara närvarande hos patienten, samt bekräfta lidandet patienten 

upplever och på så sätt visa medlidande. Således finns ett behov av att undersöka 

patienternas upplevelser för att kunna uppnå ytterligare ökad kunskap om smärtlindring, 

vilket kan leda till att patienter med cancer i palliativ vård upplever adekvat smärtlindring i 

framtiden. Detta examensarbete kan bidra med denna kunskap vilket i sin tur kan leda till att 

sjuksköterskor får en djupare förståelse för hur de ska bemöta respektive smärtlindra 

patienter med cancer och lindra det lidandet smärtan medför i ett palliativt skede.  

3 SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård. 

4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs datainsamling och urval, dataanalys samt etiska överväganden. En 

systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes har valts till detta examensarbete utifrån 

syftet att beskriva patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård 

undersöks. Evans (2002) menar att det finns två metoder för analys av kvalitativa studier, 

beskrivande eller tolkande syntes. Den beskrivande syntesen innebär en summering av 

kvalitativa studier med ett minimum av omtolkning, samt en beskrivning av innehållet. Syftet 

med detta är att återge tidigare forskning och vidare syntetisera forskningsresultaten för att 

slutligen påvisa nya slutsatser. En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes 

innefattar fyra steg enligt Evans (2012). Första steget syftar till att besluta vilka typer av 

artiklar som ska inkluderas, för att sedan kvalitetsgranskas. Andra steget innebär att de 

utvalda artiklarna läses upprepade gånger för att skapa en helhetsbild. Sedan identifieras 

nyckelfynd som syftar till meningar eller stycken som anses vara viktiga i varje artikels 

resultat. Steg tre syftar till att skapa teman respektive subteman vilket innebär att likheter 

sorteras samt urskiljs utifrån nyckelfynden som sedan sammanställs och bildar nya teman 

och subteman. Det fjärde och sista steget beskriver fenomenet som kopplas till syftet (Evans, 

2002). Enligt Friberg (2017) är det yttersta målet med en kvalitativ studie att få en ökad 

förståelse om ett fenomen inom omvårdnad, för att få ett ökat kunskapsvärde sätts flera 
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studiers resultat ihop (Friberg, 2017). Detta examensarbete bygger på tio vårdvetenskapliga 

artiklar som beskriver patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård.  

4.1 Datainsamling och urval 

Material har sökts i databaserna CINAHL Plus och PubMed, då dessa databaser inriktar sig 

på vårdvetenskapliga artiklar och är därför relevanta utifrån syftet. Sökord som användes vid 

sökning av artiklar var: patients experiences, patients perceptions, patients attitudes, 

patients views, patients perspectives, end of life, palliative, palliative care, death, dying, 

terminally ill, advanced, cancer pain management, pain, cancer pain, pain relief, pain 

control, pain reduction, analgesia, qualitative, qualitative study, qualitative research, 

cancer, cancer patients, oncology patients och patients with cancer. Först formulerades 

sökorden på svenska som ansågs vara lämpliga utifrån syftet med studien, sedan översattes 

de till engelska med hjälp av uppslagsverket Svensk MeSH (Medical Subject Headings). 

Boolesk sökning (Östlundh, 2017) med sökoperatorn AND har använts för att koppla ihop 

fler av sökorden i samma artikel. Sökorden har också kombinerats med OR för att bredda 

sökningen och inte gå miste om några relevanta artiklar. Avgränsningar som gjorts vid 

sökningarna var peer review, engelskspråkiga artiklar samt publikationsår mellan 2009–

2019 vilket var viktigt för att artiklarna skulle anses vara giltiga för detta examensarbete. En 

artikel var undantagen från avgränsningen gällande publikationsår utifrån att den höll hög 

kvalitet samt var relevant för syftet. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara 18 år 

eller äldre med fokus på patienternas upplevelser. Patienterna skulle ha cancer, ingå i 

palliativ vård samt ha cancersmärta som behandlades med smärtlindrande åtgärder. Vidare 

skulle artiklarna ha en design med kvalitativ ansats. Exklusionskriterierna var patienter 

under 18 år, medicinska artiklar samt vårdpersonalens och anhörigas perspektiv. 

Urvalsprocessen inleddes med fyra olika sökningar som totalt resulterade i 224 träffar, se 

Bilaga A. Vidare lästes titlarna på de artiklar som sökningarna resulterade i, de titlar som 

verkade relevanta utifrån syftet studerades närmare genom att granska artiklarnas abstrakt. 

Antalet abstrakt som lästes var 84 och utifrån dessa valdes 35 artiklar ut där fulltext lästes. 

När artiklarna lästes i fulltext valdes 13 artiklar för kvalitetsgranskning utifrån Fribergs 

(2017) frågor för kvalitetsgranskning, granskningen innebar att elva frågor besvarades med 

ett “JA” eller “NEJ”. Mallen för kvalitetsgranskning redovisas i Bilaga B. Frågor som 

besvarades med ett ja innebar att artikeln höll vetenskaplig kvalitet i den ställda frågan. Tre 

av artiklarna exkluderades då majoriteten av frågorna besvarades med ett nej. Med undantag 

av två frågor i en av de resterande granskade tio artiklarna, besvarades samtliga frågor med 

ett ja och därför bedömdes dessa vara av hög kvalitet. Således valdes dessa tio artiklar ut för 

analys vilka presenteras i artikelmatrisen, Bilaga C.  

4.2 Dataanalys 

Analysen utfördes enligt Evans (2002) fyra steg där det första steget är datainsamling och 

urval, se 4.1. I Evans (2002) steg 2 identifieras nyckelfynd, genom att artiklarna till 
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examensarbetet lästes enskilt respektive tillsammans för att en djupare förståelse för 

innehållet skulle uppnås. Vidare markerades ord respektive meningar som svarade på 

examensarbetets syfte, under detta steg fanns syftet nedskrivet på ett papper. Olika 

nyckelfynd identifierades som sedan sorterades för att finna de som var väsentliga för syftet, 

resterande sorterades bort. 86 nyckelfynd identifierades efter att dubbletter sållats bort. 

Nyckelfynden skrevs upp med olika färger för respektive artikel för att enkelt kunna härleda 

till ursprungsartikeln. I enlighet med Evans (2002) steg tre sorterades nyckelfynden för att 

skapa teman respektive subteman. Två teman med fyra tillhörande subteman skapades. I det 

fjärde och sista steget enligt Evans (2002) sammanställdes och presenterades resultatet, 

utifrån nyckelfynden, i teman samt subteman. För att ge examensarbetet en ökad 

trovärdighet har citat från utvalda artiklar valts ut. Exempel på nyckelfynd som legat till 

grund för hur teman samt subteman skapats presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman 

NYCKELFYND TEMA SUBTEMAN 

Participants responded by stating to ‘live 

normally’ and be able perform their ‘everyday 

tasks’ (Gibbins, Bhatia, Forbes & Reid, 2014, 

s. 74) 

 

 

 

 

Att ta makt över 

tillvaron 

 

Att hantera vardagens 

aktiviteter i närvaron av 

döden No fear of dying but wanted it to be in a 

timely and pain-free manner (Coyle, 2004, s. 

308) 

Soft tissue massage produced bodily well- 

being and mental relaxation (Cronfalk, 

Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009, s. 

1206) 

 

 

Att få smärtlindring via 

kompletterande 

metoder Osteopathy was often reported by 

participants as a positive experience in part 

because it was described as a non-

pharmaceutical approach (Steel et al., 2018, 

s. 3630) 

4.3 Etiska överväganden 

Artiklarna i detta examensarbete är etiskt granskade, där deltagarna givit sitt samtycke i 

samtliga kvalitativa studier. CODEX (2019) belyser att grunden i forskningsarbetet styrs 

utifrån regler respektive föreskrifter där eget etiskt ansvar är en plikt för forskaren som är 

ytterst ansvarig att forskningen är av god standard samt moraliskt godkänd. Vidare ses 

plagiering, avsiktlig förvrängning samt förfalskning av material som fusk och ohederlighet 

inom forskning (CODEX, 2019). Enligt Kjellström (2017) ska forskningsetiken försvara 

individers självbestämmande, integritet samt lika värde. Utöver detta är forskningsetiken av 

vikt för att skydda forskningens tilltro vid högskoleutbildning samt forskning. 
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5 RESULTAT 

Resultatet beskriver patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård. I 

analysarbetet framkom två teman med fyra tillhörande subteman, vilka presenteras i 

nedanstående tabell 2.  

 

Tabell 2. Teman och subteman 

TEMAN SUBTEMAN 

 

 

Att ta makt över tillvaron 

Att hantera vardagens aktiviteter i närvaron 

av döden  

Att få smärtlindring via kompletterande 

metoder 

 

Att uppleva rädsla för farmakologisk 

smärtlindring 

Att välja smärta framför smärtlindring 

Att hitta egna strategier 

5.1 Att ta makt över tillvaron 

Ur temat “Att ta makt över tillvaron” växte två subteman fram: “Att hantera vardagens 

aktiviteter i närvaron av döden” samt “Att få smärtlindring via kompletterande metoder”. Det 

fanns patienter som upplevde att smärtlindringen ledde till en känsla av välbefinnande, frihet 

samt minskad ångest. Det framkom att det inte fanns en lika stark rädsla för döden hos 

patienter utifrån att en god smärtlindring kunde säkerställas. Vidare var det flera patienter 

som upplevde att massage, akupunktur och osteopati verkade smärtlindrande och som ett 

sätt att ta makt över tillvaron. 

5.1.1 Att hantera vardagens aktiviteter i närvaron av döden 

Patienterna upplevde möjlighet till att kunna delta respektive utföra aktiviteter i sin vardag 

när smärtlindringen hjälpte (Coyle, 2004; Gibbins, Bhatia, Forbes & Reid, 2014). Patienterna 

insåg att smärtlindringen var nödvändig för att smärtan skulle kunna hanteras samt för att 

bevara en skaplig livskvalitet (Webber, Davies & Cowie, 2011). Dock innebar detta inte att 

patienterna var helt smärtfria, å andra sidan tillräckligt smärtlindrade för att kunna delta på 

aktiviteter respektive utföra sysslor i sitt vardagliga liv (Gibbins et al., 2014). Upplevelse av 

glädje uttalades när smärtan lindrats med hjälp av tillräckliga mängder opioidläkemedel. 

Denna glädje beskrevs som livets vackraste upplevelse och en välsignelse som underlättade 

för patienterna att delta i dagliga aktiviteter. Samtidigt sågs användningen av dessa 

läkemedel av flertalet patienter som en garanti inför en bekväm och smärtfri död (Coyle, 

2004). Det ansågs i Hackett, Godfrey och Bennett (2016) att opioidläkemedel var en viktig 

tillgång för att kunna lindra smärtan. Upplevelsen var att tillräcklig smärtlindring ledde till 
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möjligheten att sova ut, vilket i sin tur resulterade i tid respektive ork att umgås tillsammans 

med familjen (Hackett et al., 2016). 

I know how much morphine to take now and to sleep …, my sleep comes first … it might seem 

a waste to spend so much time asleep, but without that sleep then there’s no life at all … I come 

here [day hospice] on a morning and then I have a sleep on an afternoon and that way I can 

have a nice evening with my wife and with me children (Hackett et al., 2016, s. 716). 

Vidare resulterade den nuvarande goda smärtlindringen i förmåga att kunna återgå i arbete 

samt att vara kreativ igen. Fortsättningsvis beskrevs att när smärtlindringen var tillräcklig 

resulterade det i ett positivt förändrat humör. Gemensamt för patienterna var att tillräcklig 

smärtlindring ledde till att de kunde återfå sina liv. Patienterna strävade efter att leva på 

samma gång som de ville säkerställa god smärtlindring inför sitt döende, genom att välja en 

vårdplats som kunde garantera en bekväm död samt där det kunde erbjudas morfin i de 

mängder som var nödvändiga för att tillgodose detta. Vidare uttryckte patienterna att 

opioidläkemedel ansågs vara ett välkommet sätt att påskynda döden samt att val av 

vårdinrättning valdes utifrån tillgång till opioidläkemedel inför döendet (Coyle, 2004). 

5.1.2 Att få smärtlindring via kompletterande metoder 

Patienterna som mottog kompletterande metoder via mjukvävnadsmassage, osteopati samt 

akupunktur upplevde minskad smärta. Utöver minskad smärta upplevde patienterna 

välbefinnande, lugn, avkoppling, bättre sömn samt en känsla av befrielse från sjukdom 

(Cronfalk, Strang, Ternestedt & Friedrichsen, 2009; McPhail, Sandhu, Dale & Stewart-

Brown, 2018; Steel et al., 2018). Vidare upplevde patienterna att även andra symtom 

förbättrades, exempelvis förstoppning, ödem, huvudvärk, sömnlöshet, energilöshet 

respektive panikattacker (McPhail et al., 2018; Steel et al., 2018). Patienterna upplevde de 

kompletterande metoderna som positiva (Cronfalk et al., 2009; McPhail et al., 2018; Steel et 

al., 2018).  

 

Patienterna som mottagit mjukvävnadsmassage upplevde tillfällig frånvaro av kroppsligt 

obehag samt symtom, således uppstod ett slags andrum om så bara för ett kort tag. 

Mjukvävnadsmassagen gav en upplevelse av att på något sätt känna sig friskare samt mer 

positiv, även ångest minskade till följd av mjukvävnadsmassagen trots patienternas 

medvetenhet om att döden var nära. Mjukvävnadsmassagen hjälpte patienterna att hantera 

dagliga bekymmer, tankarna på sjukdomen och smärtan den förde med sig upplöstes när de 

fick massagen. Det upplevdes att mjukvävnadsmassagen fungerade som en kompensation för 

lugnande läkemedel, att massageterapeutens fysiska beröring respektive uppmärksamhet var 

den bidragande orsaken till detta (Cronfalk et al., 2009).  

 

Patienterna som mottagit osteopati i Steel et al. (2018) var positivt överraskade då de 

förvånades gällande hur många ställen osteopaten kunde lokalisera smärta på samt 

noggrannheten i behandlingen. Patienterna blev lugna av att osteopaten kunde avgöra 

respektive namnge orsaken till deras smärta. Patienterna upplevde osteopatin som värdefull 

då den inte var farmakologisk eftersom de redan tog stora mängder läkemedel dagligen. 
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Vidare tyckte patienterna om att osteopatin var naturlig och därmed inte skadlig för kroppen 

på något sätt, samt att osteopaten såg kroppen som en helhet. Efter osteopatin kunde 

patienterna vara trötta och behöva sova, sömnen resulterade i att patienterna fick mer energi 

senare. Patienterna upplevde även att osteopaten hade helande händer när deras kroppar 

undersöktes under behandlingen, inte bara på grund av tekniken som används utav 

osteopaten utan även genom en helande handling av händerna. Patienter uttryckte att de helt 

överlämnade sig till osteopatens händer under behandlingen och att det upplevdes som 

meditation (Steel et al., 2018).  

The fact that it is natural, that it is not medication as you say, I already have a lot of 

medication. And it stays simple, I don’t know, how can I put it, it stays natural, there are no 

medicines at all… ...And as I say, it cannot hurt me more than what I already have, it can only 

relieve me (Steel et al., 2018, s. 3630). 

Patienterna som upplevde akupunktur som behjälplig uttryckte ord som lysande, briljant, 

helad, magi och mirakel. Patienterna upplevde akupunkturen som en fantastisk 

smärtlindring trots att den inte tog bort smärtan helt. Vidare upplevdes akupunkturen som 

en befrielse i att självständigt kunna gå på toaletten igen utan någon hjälp. Patienterna 

upplevde akupunkturen som avslappnande vilket gav kraft respektive självförtroende. 

Slutligen upplevdes akupunkturen som en hjälp mot depression vilken orsakats med 

anledning av cancern. Patienterna upplevde att de fått tillbaka kontrollen och på så vis blivit 

lugnare (McPhail et al., 2018). Patienterna upplevde att känslan respektive effekten varade 

allt från flera dagar till veckor efter behandling med mjukvävnadsmassage och osteopati som 

kompletterande smärtlindringsmetoder (Cronfalk et al., 2009; Steel et al., 2018). 

5.2 Att uppleva rädsla för farmakologisk smärtlindring 

Ur temat “Att uppleva rädsla för farmakologisk smärtlindring” växte två subteman fram: “Att 

välja smärta framför smärtlindring” och “Att hitta egna strategier”. Patienterna upplevde 

rädsla inför att ta farmakologiska läkemedel som smärtlindring. Rädslan innefattade 

utveckling av tolerans mot smärtlindringen så den inte skulle hjälpa när de verkligen 

behövde den samt alla biverkningar som uppkom. Det var flera patienter som använde andra 

metoder än farmakologiska preparat som smärtlindring, exempelvis att be till Gud, massage 

eller ändra kroppslig position. 

5.2.1 Att välja smärta framför smärtlindring 

Patienterna upplevde konsekvenser av att berätta, för sjuksköterskan eller läkaren, om sin 

smärta eftersom de då fick pausa sin behandling med kemoterapi. En paus i kemoterapin 

innebar att värdefull tid gick förlorad, därför fann sig patienterna i att ha smärta istället för 

att ta emot smärtlindring (Coyle, 2004). Patienterna i Coyle (2004), Dunham, Allmark och 

Collins (2017), Gibbins et al. (2014), McPherson, Hadjistavropoulos, Devereaux och 

Lobchuck (2014) rapporterade att de inte tyckte om smärtlindring och hade en motvilja till 



15 

att ta emot den med anledning av biverkningarna som uppstod. Patienterna upplevde även 

rädsla för att inte ha något att ta till när smärtan i framtiden blir som värst, oro för tolerans 

samt misstro till att det faktiskt skulle hjälpa (Coyle, 2004; Dunham et al., 2017; Gibbins et 

al., 2014; McPherson et al., 2014).  

I don’t want to take the extra morphine but sometimes I may have to. [Interviewer] What 

would be some of the reasons you would not want to take your medication if you’re having 

pain? [Patient] Not to get too addicted to it (McPherson et al., 2014, s. 9). 

Patienterna som tog smärtstillande läkemedel vid genombrottssmärta upplevde även de en 

oro för biverkningar och missbruk (Webber et al., 2011). Utöver detta var den eskalerande 

smärtan starkt sammankopplad med försämring i sjukdomen, därav kopplades 

smärtlindringen till försämring och förlust av kontroll (Coyle, 2004). Biverkningarna som 

patienterna upplevde var en känsla av att vara riktigt sjuk och inte vara närvarande samt 

illamående som i sin tur ledde till att de inte kunde äta. Patienterna upplevde även trötthet, 

ostadighet och förstoppning (Coyle, 2004; Dunham et al., 2017; Gibbins et al., 2014; 

McPherson et al., 2014). Patienterna föredrog att avvakta för att se hur mycket smärta de 

kunde tolerera (Coyle, 2004; McPherson et al., 2014). Patienter föredrog till och med 

smärtan framför biverkningarna då dessa resulterade i att patienterna hindrades från att 

delta i vardagliga aktiviteter (McPherson et al., 2014). Vidare förklarades att det var en 

balansgång mellan att hantera smärtan respektive biverkningarna av smärtlindringen, 

patienterna upplevde att när biverkningarna behandlades otillräckligt fråntogs de ett 

betydelsefullt liv (Coyle, 2004). Det visade sig även att patienter avstod användning av 

farmakologiska läkemedel som smärtlindring så långt som möjligt tills smärtan tilltog och 

blev olidlig (Erol et al., 2018; Gibbins et al., 2014). När patienterna inte var följsamma till 

läkemedelsbehandlingen ledde det till en ond cirkel, eftersom smärtlindringen inte hjälpte 

fullt ut och patienterna därmed inte blev helt smärtfria. Patienterna ifrågasatte varför de 

skulle ta starka läkemedel om de ändå inte kunde bli helt smärtfria (Gibbins et al., 2014). 

Patienterna som inte trodde att smärtlindringen kunde få full effekt hade istället som mål att 

hitta en balans mellan att minska smärtan till en hanterbar nivå i kombination med 

minimum av biverkningar (McPherson et al., 2014). Patienterna ifrågasatte om det var värt 

att ta smärtstillande läkemedel som resulterade i annan smärta, exempelvis stickande smärta 

och domningar, vilken inte kunde kontrolleras (Hackett et al., 2016).  

So if I did stop taking them, what would I be like? … Ridiculous that, I could be twice as bad … 

But obviously I take them because it’s erm, well I’ve been told to take them by the hospital and 

the doctors so err I do, I do take them as and when I should do (Hackett et al., 2016, s. 716). 

Patienterna uppgav att de inte berättade för sjuksköterskor när det fanns ett behov av 

smärtlindring på grund av att patienterna var missnöjda med sjuksköterskors vård avseende 

smärtlindring. Patienterna tyckte inte att sjuksköterskor var till hjälp avseende deras smärta 

och smärtlindring, de upplevde bara att sjuksköterskor gjorde det läkaren sa. Vidare uppgav 

patienterna att sjuksköterskor inte kunde utföra en konsekvent och korrekt smärtbedömning 

och därav inte använde sig av fungerande smärtlindringsmetoder (Erol et al., 2018). 
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5.2.2 Att hitta egna strategier 

I de fall patienterna kände en rädsla för smärtlindring med läkemedel så valde de att hitta 

strategier på egen hand för att lindra sin smärta vid cancer (Erol et al., 2018; Hackett et al., 

2016; McPherson et al., 2014). I störst utsträckning bad patienterna till Gud, de ansåg att 

Gud alltid såg dem och gjorde sitt bästa för att lindra deras smärta. Vidare bidrog Gud till att 

patienterna inte förlorade hoppet, vanligen var det genom en islamsk böneritual som 

genomfördes fem gånger dagligen för att patienterna skulle kunna hantera sin smärta (Erol 

et al., 2018). Patienterna använde sig av icke-farmakologiska metoder på egen hand för att 

säkerställa en lättnad av smärtan. Patienterna som masserade sina ben upplevde att det 

lättade specifikt på smärtan i benen (Hackett et al., 2016). Distraktion visade sig ha en 

begränsad effekt på intensiv smärta (McPherson et al., 2014). De strategier som användes var 

olika beroende på typ av smärta. Ändring av kroppsposition eller massage användes när 

smärtan berodde på ömhet medan användning av korsett som smärtlindring ansågs vara till 

stor hjälp vid buksmärta. Sömn, handarbete, tillbringa tid i trädgården eller tv tittande 

användes för att fokusera på annat än smärtan medan höjda ben eller värme användes som 

smärtlindringsmetod vid sviktande cirkulationsförhållanden respektive smärta i muskler 

(Erol et al., 2018; McPherson et al., 2014). “I walked around at home, watched TV and slept 

…. not to concentrate on my pain” (Erol et al., 2018, s. 32). Vidare användes även 

växtbaserade produkter då det fanns en tro på dess lindrande respektive läkande effekt. 

Patienterna vittnade om att dessa icke-farmakologiska tillvägagångssätt inte bara upplevdes 

smärtlindrande utan även fick dem att glömma sjukdomen för ett kort tag (Erol et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

Nedan presenteras metod-, resultat- och etikdiskussion. I metoddiskussionen lyfts metodval, 

datainsamling och analys samt hur examensarbetet skulle kunnat genomföras annorlunda. 

Vidare diskuteras de mest väsentliga resultaten mot bakgrunden. Avslutningsvis förs en 

etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet appliceras i arbeten med kvalitativ utformning. 

Nedanstående diskussion grundar sig i dessa fyra begrepp för att säkerställa examensarbetets 

kvalitet. Trovärdighet syftar, enligt Mårtensson och Fridlund (2017), till att klargöra för 

läsaren att den skapade kunskapen är sannolik respektive resultatets validitet.  

 

I detta examensarbete har databaser respektive vilka sökord som använts presenterats, 

inklusions- och exklusionskriterier har redovisats samt artiklarnas kvalitet presenteras enligt 
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Fribergs (2017) frågor för kvalitetsgranskning. Då det vårdvetenskapliga intresseområdet 

handlar om patienters upplevelser och var av kvalitativ ansats, bedömdes en systematisk 

litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002) vara passande. Eftersom detta 

examensarbete grundar sig i tidigare bearbetat material bestående av vårdvetenskapliga 

artiklar ansågs denna analysmetod relevant. Kvalitativ ansats valdes utifrån att patienters 

upplevelser var i fokus. Kvantitativ ansats uteslöts då dessa metoder grundar sig i statistiska 

respektive mätbara data vilket försvårar möjligheten att infånga personliga upplevelser. 

Empiriskt tillvägagångssätt, såsom intervjuer eller observationer, uteslöts då studenter 

saknar tillstånd för att genomföra empiriska studier med patienter. Däremot hade detta 

tillvägagångssätt varit ett alternativ om sjuksköterskors upplevelser varit av intresse. Vidare 

beskriver Segesten (2012a) att empiriska studier enbart ska genomföras i specifika fall på 

grund av att studenter framförallt ska uppvisa kompetens i att kunna konsumera forskning. 

Under examensarbetets gång har en ökad kunskap om artiklars form och språk utvecklats, på 

så sätt har en kunskap växt fram vad gäller kritisk reflektion och kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar. En fördel, enligt examensarbetsförfattarna, är att artikelförfattarna 

lyft fram det de anser vara det viktigaste innehållet i det bearbetade materialet. Detta skulle 

således även kunna vara en nackdel då artikelförfattarna eventuellt sorterat ut annan 

information som hade kunnat vara relevant för detta examensarbete, vilket i sin tur kan 

påverka trovärdigheten för resultatet negativt. Friberg (2012) lyfter fram att när flera studiers 

resultat sammanställs skapas ett större kunskapsvärde än när enbart enskilda studiers 

resultat påvisas. Dock innebär det inte att ett kunskapsvärde saknas i en enskild studie.  

 

Det var tidsödande och tidvis frustrerande att söka fram artiklarna som låg till grund för 

resultatet. Frustrationen uppkom när flera sökningar utförts och samma artiklar återfanns 

flertalet gånger. Svensk MeSH användes för att hitta lämpliga söktermer till databaserna som 

användes, CINAHL Plus och PubMed. Dessa databaser användes utifrån att de inriktar sig på 

vårdvetenskaplig forskning. Det finns en nackdel med att endast dessa två databaser 

användes, då eventuella artiklar av vikt därmed inte identifierades. Fördelen med att 

använda just dessa databaser var att de hade en tydlig och enkel uppbyggnad vilket 

förenklade sökprocessen.  

 

Friberg (2012) belyser hur enkelt det är att komma in på sidospår under analysprocessen, av 

den anledningen var det av vikt att syftet hela tiden fanns i åtanke. Under analysprocessen 

upptäcktes det att det var lätt att komma in på sidospår då det ansågs vara intressanta 

nyckelfynd. Dock svarade dessa sidospår inte på examensarbetets syfte och valdes av den 

anledningen bort i detta steg. För att minimera risken att återigen komma in på sidospår 

skrevs syftet ner på ett papper som placerades tydligt på bordet och på så vis påminde vid 

samtal om varje enskilt nyckelfynd. Segesten (2012b) förklarar att forskare strävar efter att 

deras forskning ska spridas till så många som möjligt, detta för att ytterligare forskare ska 

kunna använda resultaten och bygga vidare på dessa. På så sätt kan pålitlig kunskap uppstå 

som i sin tur kan användas i praktiken. För att denna spridning ska uppnås används engelska 

som vetenskapens officiella språk. På grund av detta avgränsades artiklarna i detta 

examensarbete till enbart engelskspråkiga, artiklar på andra språk exkluderades. Detta kan 

påverka trovärdigheten i det här examensarbetet negativt med anledning av att artiklar på 

andra språk kan vara av betydelse för resultatet. En annan avgränsning var att artiklarna 
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skulle publicerats inom en tioårsperiod, detta för att analysen skulle innehålla så aktuell 

forskning som möjligt. En artikel var dock undantagen från denna avgränsning då den 

visades ha stor betydelse för examensarbetets syfte. Med anledning av detta undantag hade 

kanske andra äldre artiklar kunnat vara betydelsefulla vilket också kan påverka 

trovärdigheten för det här examensarbetet negativt. Dock ökar trovärdigheten för arbetet 

eftersom det tydligt står beskrivet vilka avgränsningar som gjorts och varför. 

 

Pålitligheten i examensarbetet kan fastställas genom en beskrivning av författarnas 

förförståelse samt hur deras tidigare erfarenheter påverkat datainsamling och dataanalys 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att förförståelsen inte skulle påverka resultatet i detta 

examensarbete har reflektion varit viktig, genom att kontinuerligt diskutera föreställningarna 

som fanns innan texterna började läsas i sin helhet. Reflektionen har bidragit till att 

pålitligheten i examensarbetet stärkts. Utifrån att examensarbetesförfattarnas kunskaper, 

gällande både datainsamling samt dataanalys, inte var fullt utvecklade förstärktes dessa 

kunskaper med hjälp av bland annat kurslitteratur, vilket också har stärkt pålitligheten. En 

reflektion är att det varit fördelaktigt att varit två studenter genom hela processen, detta då 

det underlättat lärandet samt bidragit till olika infallsvinklar utifrån våra olika kunskaper 

respektive färdigheter. Det har bitvis varit utmanande, dock har utmaningarna alltid 

hanterats i gemenskap vilket resulterat i att examensarbetesförfattarna stöttat varandra vid 

behov. Tidigt i arbetet bestämdes att det skulle avsättas ett visst antal timmar per dag för att 

tidsplanen med handledaren skulle följas samt för att få en struktur under processens gång. 

 

Bekräftelsebarheten växer i examensarbetet då det finns en tydlig beskrivning av 

analysprocessen, samt när författaren bekräftar sina ställningstaganden med exakthet under 

hela processen. Det finns en vikt i att vara neutral i det längsta och inte påverka med egen 

förförståelse, detta kan främjas genom att låta andra personer kontrollera analys respektive 

resultatbeskrivning (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under analysprocessen har 

examensarbetesförfattarna kontinuerligt fört loggbok gällande databaser, sökord, kriterier 

som funnits vid sökningarna, sökträffar och antal lästa titlar, sammanfattningar respektive 

hela artiklar. I datainsamling och urval beskrevs detta tydligt för att skapa en trovärdighet 

och för att läsaren enkelt ska kunna söka upp de vårdvetenskapliga artiklarna som använts i 

resultatdelen och på så vis öka bekräftelsebarheten. Även dataanalysen beskrevs tydligt för 

att förklara med exakthet hur resultatet framkommit utifrån artiklarnas nyckelfynd, samt hur 

nyckelfynden kodades för att i efterhand kunna gå tillbaka till artiklarna.  

 

Överförbarheten syftar till i vilken omfattning resultatet i examensarbetet kan överföras till 

andra situationer, grupper respektive kontexter. För att bedöma huruvida resultatet är 

överförbart krävs att resultatet är beskrivet med tydlighet samt att kraven på trovärdighet, 

pålitlighet och bekräftelsebarhet är uppfyllda (Mårtensson & Fridlund, 2017). Kontinuerligt 

under hela processen ska stringens påvisas genom att redogöra för hur resultatet 

framkommit vilket syftar till examensarbetets kvalitetssäkring. Utifrån stringensen bör 

således liknande resultat kunna återskapas, dock finns det kulturella perspektiv att ta hänsyn 

till då resultatet inkluderar forskning från flera olika länder. De kulturella perspektiven kan 

resultera i att fenomenet uppfattas på olika sätt vilket även kan påverka det slutliga 

resultatet. I detta examensarbete har samtliga steg i processen redovisats och resultatet är 
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tydligt beskrivet i enlighet med överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet respektive 

bekräftelsebarhet. Examensarbetet inkluderar forskning av patienter över 18 år, därför kan 

det komma att påverka huruvida fenomenet kan appliceras på alla patienter med cancer i 

palliativ vård. Det är inte med säkerhet som patienter under 18 år uppfattar fenomenet som 

patienterna i examensarbetets resultat, det är därför viktigt att ta detta i beaktande och inte 

generalisera. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av smärtlindring vid 

cancer i palliativ vård. I resultatdiskussionen tas de centrala delarna upp och diskuteras 

utifrån examensarbetets två teman: Att ta makt över tillvaron och Att uppleva rädsla för 

farmakologisk smärtlindring.  

 

Resultatet visade att patienterna upplevde god smärtlindring som en möjlighet till att delta i 

aktiviteter respektive att utföra sysslor i sin vardag. Detta överensstämmer med Nakano et al. 

(2011) som i tidigare forskning beskriver att smärtbedömning och smärtlindring är viktig för 

att kunna minimera den fysiska smärtan hos patienterna samt lindra deras smärtsamma 

symtom. I Schaller et al. (2014) framgår det att även anhöriga till patienter med 

cancersmärta upplever att smärtlindringen leder till ett välbefinnande hos patienterna 

(Schaller et al., 2014). I enlighet med HSL (SFS 2017:30) ska all hälso- och sjukvård bedrivas 

så att kraven uppnås för att god vård ska kunna utföras, detta genom en hög kvalitet med hög 

hygienisk standard. Vidare ska lättillgänglighet samt god kontakt mellan patienter och 

sjukvårdspersonal främjas (SFS 2017:30). Vård ska främst ges till personer i behov av vård 

enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014). I enlighet med Erikssons (2015) teori 

om lidande beskrivs den fysiska smärtan som en orsak till lidandet föranledd av sjukdom, 

därför behöver smärtan minskas för att lidandet ska kunna lindras. En reflektion över detta 

är att alla patienter med cancer ska ha rätt att uppleva en adekvat smärtlindring, för att 

kunna delta i vardagen trots sin obotliga sjukdom. För att uppnå detta bör medvetenhet om 

vikten av god smärtbedömning respektive smärtlindring stärkas bland sjuksköterskor inom 

den palliativa cancervården. 

 

I resultatet framkom även att patienterna inte var helt smärtfria men att smärtan lindrats till 

den grad att patienterna kunde sova bättre och blev gladare. Vilket möjligen kan förklaras 

med vad Bhatia et al. (2014) beskriver i tidigare forskning där sjuksköterskor upplever 

svårigheter gällande definitionen av smärtkontroll och smärthantering. Utifrån att dessa två 

begrepp uppfattas olika kan smärtkontroll och smärthantering uppfattas olika kan smärtan 

hos en specifik patient uppfattas olika av sjuksköterskor. Vidare beskriver Nakano et al. 

(2011) att sjuksköterskor upplever att patienterna inte får möjlighet att känna någon glädje i 

sina dagliga liv om inte god smärtlindring kan tillgodoses. Sjuksköterskan har därför en 

viktig roll, vilket stärks av Blondal och Halldorsdottir (2009) som menar att lyckad 

smärtlindring grundar sig i sjuksköterskans roll där utmaningen ligger i konsten att kunna 

läsa av patienten. Eriksson (2015) betonar att lidandet inte kan tas bort helt men kan lindras 

genom att vårdkulturen som finns bygger på välkomnande, respekt samt att patienterna 
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känner sig vårdade (Eriksson, 2015). Vårdarna kan lindra lidandet på flera sätt enligt 

Eriksson (2015), å ena sidan genom att göra något i praktiken, å andra sidan genom sin 

närvaro och införliva en relation. I enlighet med Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

i palliativ omvårdnad (SSF, 2019) ska sjuksköterskan arbeta utifrån ledorden helhet, närhet, 

empati och kunskap. Vidare framkommer att sjuksköterskan både ska kunna lindra 

respektive uppfatta smärta, inklusive övriga problemområden samt komplikationer (SSF, 

2019). En reflektion är att det sannolikt krävs arbetslivserfarenhet för att kunna utveckla 

konsten att läsa av patienter, således är tålamod troligtvis en nödvändighet för 

nyutexaminerade sjuksköterskor. Å andra sidan torde sjuksköterskan komma långt i mötet 

med patienten genom att upprätthålla en vårdande kultur där patientens behov, problem 

respektive begär är i fokus. 

 

Vidare i resultatet framkom att patienterna ville säkerställa en smärtfri död och de såg även 

möjlighet till att påskynda döden genom att ta emot opioidläkemedel. I enlighet med 

Patientlagen (SFS 2014:821) samt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 

2017) ska patienternas önskemål och individuella förutsättningar respekteras. Tidigare 

forskning lyfter att sjuksköterskan behöver vara fysiskt närvarande hos patienterna för att 

kunna stödja på det psykologiska planet, på så sätt kan det leda till att patienterna orkar 

fortsätta leva (Seyedfatemi et al., 2014). Det finns även en oro hos sjuksköterskor vilken 

grundar sig i att patienterna ska överdosera läkemedel, samt att sjuksköterskor upplever oro 

och tvivel inför att använda nyare läkemedel (Soden et al., 2010). Eriksson (2015) menar att 

människans möjligheter till utveckling, växt respektive försoning fråntas när lidandet 

förminskas till ett kroppsligt lidande och utifrån det kan lidandet inte lindras. För att kunna 

lindra lidandet som patienterna upplever menar Eriksson (2015) att det krävs en medaktör. 

Denna medaktör behöver besitta mod som egenskap för att ett lindrat lidandet ska kunna 

uppstå. Vidare menar Eriksson (2015) att fysisk smärta ofta upptar all uppmärksamhet vilket 

försvårar chanserna till att bemästra lidandet och kan då resultera i andlig respektive själslig 

död. En reflektion är att etiska dilemman skulle kunna uppstå i de fall där patienterna önskar 

påskynda döden med hjälp av opioidläkemedel. Ytterligare en aspekt att ta i beaktande är 

anhörigas önskemål vad gäller smärtstillande läkemedel. Sjuksköterskan och anhöriga 

kommer troligtvis vara av olika åsikter vad gäller mängd samt vilka läkemedel som ska 

användas. Således är det i dessa sammanhang en trygghet för sjuksköterskan att ha 

styrdokument respektive lagar att luta sig emot. Slutligen är det ytterst viktigt att patienter 

med cancer inom den palliativa vården kan garanteras en smärtfri död med minsta möjliga 

lidande. 

 

Resultatet visade att patienterna som fick smärtlindring via kompletterande metoder 

upplevde en god smärtlindring samt att det gav andra effekter, exempelvis bättre sömn, lugn, 

välbefinnande respektive en känsla av befrielse från sjukdomen. Även andra symtom 

lindrades så som huvudvärk, ödem, förstoppning samt panikattacker. I överensstämmelse 

med Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få chans att välja behandling när möjlighet 

och fler alternativ finns, så länge den överensstämmer med forskning och beprövad 

erfarenhet. Vilket även stärks i tidigare forskning av Soden et al. (2010) som beskriver 

sjuksköterskor som behandlar patienters genombrottssmärta genom kreativitet och icke-

farmakologiska behandlingsmetoder. Genom att ge något av sig själv menar Eriksson (2015) 
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att vårdaren kan visa medlidande till den lidande människan, i syfte att vilja göra gott för den 

lidande utan att avsiktligt själv dra några fördelar (Eriksson, 2015). Lidandet kan bidra till 

känslor av hopplöshet, därför behövs hopp för att kunna lindra lidandet. Hoppet är enligt 

Eriksson (2015) kopplat till samverkan mellan givande och tagande samt att hjälpa och bli 

hjälpt då det kan ge människan mod att möta lidandet. En reflektion är att de 

kompletterande metoderna var genuint uppskattade av patienterna, således är 

examensarbetsförfattarnas åsikt att dessa borde tillämpas i större utsträckning i vårdandet av 

patienter med cancersmärta i palliativ vård. Uppfattningen är att dessa kompletterande 

metoder hjälpte patienterna i ett större perspektiv och dessutom hade god smärtstillande 

effekt, framförallt fysiskt men även psykiskt. Utifrån att sjuksköterskan ska arbeta enligt 

styrdokument är det därför av vikt att respektera patienternas enskilda önskemål om 

behandling när valmöjligheter finns. 

 

Det framkom ur resultatet att patienterna stod ut med att ha smärta istället för att ta emot 

smärtlindring med anledning av att deras behandling med kemoterapi då pausades och 

värdefull tid gick förlorad. Vilket överensstämmer med Maree och Potgieter (2018) som i 

tidigare forskning beskriver att sjuksköterskor menar att patienter som tillåter palliativ 

kemoterapi endast gör det för ett hopp om ökad livskvalitet, extra tid med familjen samt 

hopp om symtom- och smärtkontroll. Vidare upplever sjuksköterskor att familjemedlemmar 

pressar patienterna till behandlingen, samt att patienter undviker att berätta för onkologen 

hur de egentligen mår utifrån en rädsla för avbrott av behandlingen (Maree & Potgieter, 

2018). I enlighet med HSL (SFS 2017:30) ska vården utövas så patienternas behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses med respekt för patientens autonomi och 

integritet. Patienterna upplever inte alltid en lindring av lidandet enligt Eriksson (2015), trots 

att en plan funnits för hur det skulle kunna ske. Vidare beskrivs att patienterna upplever 

rädslor för att bli föraktade, ensamma, övergivna samt utan gensvar, således grundar sig inte 

rädslorna i att bli utan smärtlindring (Eriksson, 2015). En reflektion över detta är att 

patienter inte ska behöva utstå onödig smärta oavsett vilken behandling de än genomgår. 

Vidare ska patienterna alltid våga tala om hur de mår och inte behöva undanhålla smärtan, 

sjuksköterskan ska ses som ett stöd och någon att anförtro sig till. Detta för att kunna 

tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet samt att respekt ska visas 

inför patienternas autonomi respektive integritet. 

 

Resultatet visade att patienter hade en motvilja mot, eller inte var följsamma till, behandling 

med smärtstillande läkemedel. Patienterna upplevde mycket biverkningar, oro för tolerans 

eller att inget skulle finnas att ta till när de verkligen behövde det. Av den anledningen valde 

patienterna att avvakta med att ta läkemedel, vissa avvaktade tills smärtan blev olidlig. 

Tidigare forskning lyfter att sjuksköterskor upplever bristande information gällande både 

smärta och behandling för patienter med cancer. Det är inte alltid sjuksköterskor är överens 

om varför den farmakologiska behandlingen ska ges till specifika patienter eller läkemedlets 

användningsområde (Kimberlin et al., 2004). Vidare upplever även anhöriga till patienterna 

brister i kunskap om smärtlindringen enligt Oldham och Kristjanson (2004) och Schaller et 

al. (2014) då anhöriga anser sig få för lite information gällande läkemedel som används vid 

behandling av cancersmärta. Oldham och Kristjanson (2004) beskriver att anhöriga önskar 

kunskaper gällande hantering av cancersmärtan från diagnos och fortsättningsvis genom 
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hela sjukdomsförloppet (Oldham & Kristjanson, 2004). Patienternas motvilja till behandling 

i resultatet kan möjligen kopplas till Eriksson (2015) som poängterar att utebliven vård eller 

icke vård kan uppstå vid bristande kunskap gällande att se samt uppskatta människans 

behov. Vidare menar Eriksson (2015) att när vård uteblir uppstår alltid en förolämpning av 

människans värdighet, detta leder i sin tur till vårdens maktutövning över en maktlös 

människa. I enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) och Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) ska all hälso- och sjukvård bedömas, planeras samt 

genomföras tillsammans med patienten och anhöriga. En reflektion är att det bör finnas 

förståelse för de patienter som väljer att avstå smärtstillande läkemedel, detta med anledning 

av att det kan leda till en ond cirkel. Å ena sidan kvarstår smärtan om patienterna inte tar 

emot smärtstillande läkemedel, å andra sidan riskerar andra symtom alternativt biverkningar 

att uppstå om patienterna tar emot dessa läkemedel. Utifrån detta bör det finnas en plan för 

vad som finns att tillgå när eventuella biverkningar uppkommer samt att det finns ytterligare 

smärtstillande läkemedel till förfogande när smärtan eskalerar. Vidare bör anhöriga tidigt 

informeras om vilka läkemedel som finns att tillgå samt eventuella biverkningar dessa kan 

medföra. Slutligen bör sjuksköterskan upprätta en smärtbehandlingsplan i samråd med både 

patient och anhöriga som sedan kontinuerligt utvärderas. 

 

Resultatet visade även att patienterna kopplade smärtlindringen till försämring respektive 

förlust av kontroll då en eskalerande smärta var starkt förbunden med en försämring i 

sjukdom. Vidare ifrågasatte patienterna användningen av starka läkemedel utifrån att de inte 

kunde bli helt fria från smärtan. I tidigare forskning framkommer det att anhöriga till 

patienter med cancersmärta upplever patienternas rädsla för läkemedel, av den anledningen 

är patienterna inte alltid följsamma till behandlingen (Schaller et al., 2014). Patienternas 

upplevelser av försämring i sjukdom kan möjligen kopplas till Eriksson (2015) som beskriver 

att människan upplever svårigheter gällande att sätta ord på sitt lidande respektive innersta 

känslor, detta då lidandet vanligen förminskas vid fysiskt lidande och sjukdom. Vidare menar 

Eriksson (2015) att när lidandet reduceras till ett kroppsligt lidande fråntas chansen till både 

utveckling, växt och försoning hos människan och lidandet kan därmed inte lindras. Lidandet 

orsakar ångest, oro och rädsla utifrån att lidandet alltid är en kamp (Eriksson, 2015). I 

enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) ska anhöriga få möjlighet att vara delaktiga i 

vården av patienten, däremot kan tystnadsplikt eller sekretess behöva tas i beaktande. En 

reflektion är att det är viktigt att sjuksköterskan vågar möta patienterna och anhöriga i detta 

skede, utifrån patienternas upplevelser av försämring i sjukdomen. Detta för att hjälpa 

patienten sätta ord på sina känslor och på så vis kunna lindra lidandet. Vid obotlig cancer 

uppstår troligtvis existentiella frågor när patienterna upplever försämring i 

sjukdomsförloppet. Av den anledningen kan det vara viktigt att sjuksköterskan finns där och 

lyssnar på patienten samt involvera anhöriga i den mån patienten tillåter, detta för att bjuda 

in till delaktighet i vårdandet. 

 

Ur resultatet framkom även att patienterna inte berättade för sjuksköterskor när smärtan 

kom, då det fanns ett missnöje hos patienterna gällande sjuksköterskors vård. Patienterna 

upplevde att läkaren styrde sjuksköterskors handlingar och att patienterna inte fick hjälp 

med smärtlindring. Detta kan kopplas till tidigare forskning som lyfter att sjuksköterskor 

upplever smärtlindringen som både utmanande och svår (Bhatia et al., 2014; Blondal & 
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Halldorsdottir, 2009; Kimberlin et al., 2004). Sjuksköterskor med ökad kunskap om 

smärtlindring har enligt Vallerand et al. (2004) en positiv inställning då de upplever en ökad 

kontroll över smärtbehandlingen, vilket resulterar i gynnsamma effekter i vården för 

patienter med cancersmärta. Patienternas missnöje gällande vården kan kopplas till Eriksson 

(2015) som menar att patienterna ska ges den vård som de behöver för att lindra lidande. 

Kränkningar av patienternas värdighet, missbruk av makt eller fördömanden får inte 

förekomma. Vidare förklaras att kärlekshandlingar i form av exempelvis en ömhetsbetygelse 

eller en vänlig blick är något den lidande människan kontinuerligt är i behov av (Eriksson, 

2015). I enlighet med Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) ska 

sjuksköterskan, utifrån en analys av patientens problem, behov och resurser, kunna fastställa 

patientens behov av omvårdnad. En reflektion är att sjuksköterskan behöver inge sitt 

förtroende, för att patienterna ska våga öppna upp och känna att de kan dela sina tankar 

respektive känslor. När patienterna på ett eller annat sätt är missnöjda med sjuksköterskans 

vård behöver sjuksköterskan med ödmjukhet ta till sig kritiken och utifrån denna återvinna 

patienternas förtroende. Vidare har sjuksköterskan omvårdnadsansvaret medan läkaren har 

det medicinska ansvaret, det kan sannolikt vara så att patienter tror att läkaren bestämmer 

allt kring patienten. Det är därför av vikt att sjuksköterskan engagerar sig i patienten och 

tillsammans sätter upp mål att arbeta efter, på så vis kan sjuksköterskan tydliggöra sin roll 

respektive ansvar för patienten.  

 

Slutligen framkom i resultatet att patienterna hittade egna strategier utifrån rädslan för 

smärtlindring med läkemedel, exempelvis genom massage, be till Gud, sova och utföra 

handarbete. Det framkom att patienterna kunde hantera sin smärta bättre, de upplevde en 

lättnad av smärtan samt att sjukdomen glömdes för en stund. Detta kan kopplas till tidigare 

forskning där Nakano et al. (2011) lyfter att sjuksköterskor upplever det som viktigt att stödja 

patienter med cancer i det dagliga livet. Vidare förklaras patienterna uppmuntras när 

sjuksköterskor använder humor samt har en positiv attityd i behandlingen (Nakano et al., 

2011). Patienternas egna strategier kan möjligen kopplas till Eriksson (2015) som beskriver 

att lidandet kan bekräftas genom att se lidandet hos människan, genom exempelvis beröring. 

Vidare förklaras att lidandet kan pendla mellan känslan av hopp respektive hopplöshet, 

lidande eller lust. För att kunna försonas med sitt lidande behöver människan ta in lidandet 

som en del i livet, då kan en ny helhet skapas och det outhärdliga lidandet upplösas 

(Eriksson, 2015). I enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 2014) ska vården 

ges på sådant sätt att patientens och anhörigas värderingar, trosuppfattningar, mänskliga 

rättigheter respektive sedvänjor respekteras. En reflektion över detta är det finns en vikt i att 

låta patienterna använda egna strategier när de upplever sig bli hjälpta av dessa. Vidare bör 

sjuksköterskan stödja patienterna i detta och därmed inte förminska patientens tro på sina 

egna strategier. Å andra sidan är det viktigt att sjuksköterskan också är tydlig med att det 

finns fler alternativa smärtlindringsmetoder att tillgå, som komplement när patienternas 

egna strategier inte längre är tillräckliga. Det är också viktigt att sjuksköterskan förstår och är 

insatt i att lidandet hos den enskilde patienten kan pendla, av den anledningen är det viktigt 

att tillåta patienten att exempelvis utöva sin tro och på så sätt försonas med sitt lidande. 
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6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetesförfattarna har inte stött på några etiska problem under arbetets gång. I 

detta examensarbete har uteslutande artiklar som redogjort för etiska resonemang eller som 

kunnat påvisa tillstånd från etisk kommitté inkluderats i analysen. Vidare var ytterligare ett 

kriterium att samtliga deltagare givit sitt samtycke till att medverka. Under examensarbetets 

gång väcktes frågor kring deltagarna i studierna, bland annat huruvida det var moraliskt rätt 

att intervjua deltagare som inte hade lång tid kvar att leva vid denna redan plågsamma 

tidpunkt i livet. Tilltron till de etiska resonemangen som fördes, samt att deltagarna givit sitt 

samtycke, kom således att bli styrande. Därmed valde examensarbetesförfattarna att 

inkludera artiklarna. Enligt Kjellström (2017) syftar oredlighet i forskning till att avsiktligt 

manipulera eller vilseleda genom plagiat alternativt förvrängning av resultatet. 

Examensarbetesförfattarna har eftersträvat att genomgående referera, källhänvisa respektive 

citera på ett korrekt sätt i överensstämmelse med American Psychological Association (APA, 

2019). CODEX (2019) belyser att plagiering, avsiktlig förvrängning samt förfalskning av 

material ses som fusk och ohederlighet inom forskning. Det har under hela arbetets gång 

förts diskussioner mellan examensarbetesförfattarna för att undvika förförståelse respektive 

misstolkning av materialet i samtliga artiklar. Kjellström (2017) menar att det kan finnas 

svårigheter att tolka respektive bedöma artiklar som är engelskspråkiga, med anledning av 

begränsade språkkunskaper. Examensarbetesförfattarna har löpande under processens gång 

jobbat med artiklarnas engelska originaltext samt med svensk översättning för att förstå 

innebörden ordentligt, annars är det enkelt att tolka vissa ord i sitt sammanhang vid 

osäkerhet. Faran med översättning är att vissa uttryck översätts felaktigt. Därför har alla 

artiklar uteslutande lästs flera gånger och lexikon har nyttjats för att uppnå så korrekt 

översättning som möjligt. Slutligen valdes citaten från artiklarna i sitt originalspråk för att 

minimera risken för feltolkningar och för att dess innebörd inte skulle gå förlorad.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av smärtlindring vid 

cancer i palliativ vård. Utifrån resultatet har en ökad förståelse respektive insikt växt fram 

gällande patienters upplevelser av att smärtlindras inom den palliativa vården. Patienter med 

cancer har rätt till en tillfredsställande smärtlindring, medvetenhet och kunskap om 

smärtlindring respektive smärtbedömning är således en viktig aspekt för sjuksköterskor. 

Kunskap gällande smärtbedömning samt att kunna läsa av patienter är sannolikt något som 

utvecklas i takt med arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor behöver också ha mod att möta 

anhöriga till patienterna och involvera dem i vårdandet så anhöriga känner sig delaktiga. Det 

blir extra viktigt när patienterna försämras i sin sjukdom, på så sätt kan sjuksköterskor lindra 

lidandet hos såväl patienter som anhöriga. Kompletterande metoder lindrar inte enbart 

fysisk smärta, även den psykiska smärtan som exempelvis ångest och oro lindras. Av den 

anledningen bör kompletterande metoder erbjudas och användas i vården av patienter med 

cancer i större utsträckning. Patienter ska inte behöva välja smärta framför smärtlindring, på 
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grund av rädsla för att behöva avstå exempelvis annan livsuppehållande behandling. 

Sjuksköterskan behöver även kunna tillgodose patienternas behov av trygghet, säkerhet samt 

kontinuitet i vården. Respekt inför enskilda individers val gällande olika 

smärtlindringsmetoder är en viktig aspekt, med anledning av att patienters autonomi 

respektive integritet ska respekteras. Slutligen är det viktigt att sjuksköterskan inger 

förtroende hos patient och anhöriga så en vårdande relation har möjlighet att växa fram. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Utifrån examensarbetets syfte att beskriva patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer 

i palliativ vård, blev det uppenbart att patienters upplevelser av smärta i denna kontext 

beforskats i betydligt större utsträckning än patienternas upplevelser av smärtlindring. 

Examensarbetesförfattarna är av uppfattningen att fortsatt forskning är välbehövlig vad 

gäller patienters upplevelser av smärtlindring vid cancer i palliativ vård. I dagens samhälle 

insjuknar människor i cancer och det framkom att sjuksköterskor uppfattar patienters 

cancersmärta på olika sätt och därmed finns brister gällande adekvat smärtlindring. Således 

är det viktigt att fortsätta forska kring patienters upplevelser av detta fenomen. Ytterligare 

förslag på fortsatt forskning syftar till anhörigas upplevelser av stöd respektive information 

kring de smärtstillande åtgärder som finns att tillgå. Utifrån den positiva upplevelsen av 

smärtlindring via kompletterande metoder bör även dessa fortsatt tillämpas och beforskas 

ytterligare.  
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många 

restriktioner i 

sitt dagliga liv 

och oförmåga 

att klara av 

smärtan. De 

flesta patienter 

med avancerad 

cancer var inte 

nöjda med sin 

omvårdnad 

kopplad till 

smärtlindringen

.  

Hög 

5 Gibbins, J., 

Bhatia, R., 

Forbes, K., 

Reid, C.M. 

 

2014 

 

Palliative 

medicine 

 

CINAHL 

plus, 

PubMed 

What do 

patients with 

advanced 

incurable 

cancer want 

from the 

management 

of their pain? 

A qualitative 

study 

Syftet var att 

undersöka hur 

patienter med 

avancerad 

cancer 

beskriver 

kontrollen av 

smärta och vad 

de vill få ut av 

sin 

smärtlindring.  

Datainsamling: 

Kvalitativ ansats 

genom 

semistrukturera-

de intervjuer. 

Medverkande: 

Tolv patienter 

med avancerad 

cancer. 

Analysmetod: 

Grundad teori 

med konstant 

jämförelse. 

Fyra teman 

framkom: 

uppehålla sin 

roll 

självständigt, 

ändra 

förväntningar, 

vårdpersonalens 

respektive 

smärtans 

betydelse i 

koppling till 

avancerad 

cancer.  

Hög 

 



 

3 

 

6 Hacket, J., 

Godfrey, M., 

Bennett, M.I 

 

2016 

 

Palliative 

Medicine  

 

CINAHL 

plus, 

PubMed 

 

Patient and 

caregiver 

perspectives 

on managing 

pain in 

advanced 

cancer: A 

qualitative 

longitudinal 

study 

Syftet var att 

undersöka 

patienters 

respektive 

vårdares 

upplevelser av 

smärta vid 

avancerad 

cancer och de 

skeden som de 

deltar i för att 

hantera 

smärtan. 

Datainsamling: 

Kvalitativ ansats 

genom 

djupintervjuer 

samt 

ljuddagböcker. 

Medverkande: 

21 patienter med 

avancerad cancer. 

Analysmetod: 

Grundad teori 

med konstant 

jämförelse. 

Patienterna 

upplevde olika 

smärtmönster. 

Smärtan var 

dynamisk vilket 

avspeglar 

förändringar i 

sjukdomsproces

sen samt 

tillgång till 

respektive 

effektivitet för 

smärtlindring. 

Hög 

7 McPhail, P., 

Sandhu, H., 

Dale, J., 

Stewart-

Brown, S.  

 

2018 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

 

CINAHL 

plus, 

PubMed 

 

Acupuncture 

in hospice 

settings: A 

qualitative 

exploration 

of patients’ 

experiences 

Syftet var att 

undersöka hur 

akupunktur 

verkar 

smärtlindrand

e hos patienter 

med cancer 

inom palliativ 

vård. 

Datainsamling: 

Kvalitativ ansats 

genom 

semistrukturera-

de intervjuer 

Medverkande: 

18 patienter med 

avancerad cancer 

Analysmetod: 

Faktabaserat 

tillvägagångssätt 

baserad i grundad 

teori. 

Alla utom en av 

de intervjuade 

upplevde 

akupunkturens 

effekt på 

smärtan som 

positiv, de 

rapporterade att 

smärtan 

upphört helt 

eller minskat till 

hanterbara 

nivåer.  

Hög 

8 McPherson, 

C., 

Hadjistavrop

oulos, T., 

Devereaux, 

A., Lobchuck, 

M.  

 

2014 

 

BMC 

Palliative 

Care 

 

PubMed 

 

A qualitative 

investigation 

of the roles 

and 

perspectives 

of older 

patients with 

advanced 

cancer and 

their family 

caregivers in 

managing 

pain in the 

home 

Syftet var att 

beskriva 

uppfattningar 

respektive 

roller hos äldre 

patienter med 

avancerad 

cancer och 

deras 

sjukvårdspers-

onal avseende 

att hantera 

smärta i 

hemmet. 

Datainsamling: 

Kvalitativ ansats 

genom 

semistrukturera-

de intervjuer  

Medverkande: 

18 patienter med 

avancerad cancer. 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

av innehåll från 

intervjuerna.  

Två 

huvudteman 

identifierades, 

det första var 

kommunikation 

och smärta. Det 

andra temat var 

hitta en lösning. 

Båda dessa 

teman innehöll 

under teman 

med fokus på 

hur smärtan ska 

hanteras 

respektive 

behandlingsmål. 

Hög 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadjistavropoulos%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25140119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hadjistavropoulos%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25140119


 

4 

 

9 Steel, A., 

Tricou, C., 

Monsarat, T., 

Ruer, M., 

Deslandes, 

C., Sisoix, C., 

Filbet, M. 

 

2018 

 

Supportive 

Care in 

Cancer 

 

CINAHL 

plus, 

PubMed 

• The 

perceptions 

and 

experiences 

of 

osteopathic 

treatment 

among 

cancer 

patients in 

palliative 

care: a 

qualitative 

study 

 

Syftet var att 

undersöka 

patienter med 

cancers 

erfarenhet 

samt 

uppfattning av 

osteopatisk 

behandling 

som tillägg till 

vanlig 

behandling av 

cancersmärta. 

Datainsamling: 

Kvalitativ ansats 

genom 

semistrukturera-

de intervjuer.  

Medverkande: 

16 patienter med 

avancerad cancer. 

Analysmetod: 

Grundad teori. 

Deltagarna 

upplevde att 

denna 

komplements-

behandling 

hjälpte mot 

olika 

cancerrelaterade 

problem, 

däribland 

smärta.  

Hög 

 

10 Webber, K., 

Davies, A., 

Cowie, M. 

 

2011 

 

 

Supportive 

Care in 

Cancer 

 

 

CINAHL 

plus, 

PubMed 

Breakthroug

h pain: a 

qualitative 

study 

involving 

patients with 

advanced 

cancer 

 

Syftet var att 

undersöka 

individuella 

erfarenheter 

av att leva med 

genombrottss

märta vid 

cancer. 

Datainsamling: 

Kvalitativ ansats 

genom djup- 

halvstrukturerade 

intervjuer.  

Medverkande: 

Tio patienter med 

avancerad cancer. 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tre teman 

identifierades, 

däribland 

kommunikation 

med 

vårdpersonal 

respektive 

hantering av 

genombrottssm

ärta. Det 

framkom att 

patienterna 

upplevde 

smärtlindringen 

som 

problematisk. 

Hög 
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