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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Palliativ vård, eller vård vid livets slutskede, innebär ett förhållningssätt som syftar till att 
förbättra vårdsökande personers livskvalité. Livskvalité är ett begrepp som är svårt att definiera, det 
omfattar personens uppfattning om sin situation. Därför är det viktigt att beskriva aspekter som kan 
främja personers livskvalité.  
Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vad som främjar livskvalité hos personer 
som befinner sig i livets slutskede.  
Metod: En litteraturöversikt som sammanställdes av elva kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades 
enligt en induktiv ansats. Inkluderade artiklar fanns genom sökning i Cinahl, Medline, AMED samt 
PsycInfo.  
Resultat: Analysen av artiklar indikerade på att livskvalité är en individuell upplevelse bland 
personer som befinner sig i livets slutskede. Återkommande aspekter som främjar livskvalité i livets 
slutskede har kategoriserats i tre kategorier: Betydelsen av relationer; Förstå sin situation; Omvårdnad 
vid livets slutskede. I diskussionen användes Lennart Nordenfelts holistiska teori kring hälsa och 
livskvalité där synen på den hela människan samt uppfyllelsen av mål är betydelsefullt.  
Slutsats: God palliativ vård samverkar med livskvalité som i sin tur är nära kopplat till 
personcentrerad vård. Därför är relationen mellan den vårdsökande personen och vårdpersonal viktig. 
 
Nyckelord: individuella mål, livskvalité, palliativ vård, personcentrerad omvårdnad, upplevelser 
 



 
 

Summary 
 
Background: Palliative care, or care at end of life, means an approach that aims to improve the 
quality of life for care seekers. Quality of life is a concept that is difficult to define, it includes the 
person’s perception of the situation. Therefore it is important to describe aspects that can promote 
people’s quality of life.  
Aim: The objective of this study was to describe what promotes quality of life in people who are in the 
final stages of life.  
Method: A literature review compiled by eleven qualitative articles. They have been analyzed 
according to an inductive approach. Included were articles by searching CINAHL, Medline, AMED and 
PsycInfo.  
Results: The analysis of the articles indicated on that quality of life is an individual perception among 
people who are in the final stages of life. Recurring elements that promote quality of life in the final 
stages of life have been categorized into three categories: The importance of relationships; Understand 
their situation; Nursing at the end of life. The discussion was used Lennart Nordenfelt holistic theory 
of health and quality of life, where the vision of the whole person and fulfillment of goals is important. 
Conclusion: Good palliative care interacts with the quality of life, which in turn is closely linked to 
person-centered care. Therefore, the relationship between the person seeking care and health 
professionals is important. 
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Inledning 

I Sverige avlider över 90 000 personer varje år, över hälften av de personerna har ett behov av palliativ 
vård (Svenska palliativregistret, 2014), eller vård vid livets slutskede som det ofta benämns 
(Socialstyrelsen, 2006). Under året 2014 var 68 % av de avlidna registrerade i det svenska 
palliativregistret. De tre största grupperna som har ett behov av palliativ vård är personer med cancer, 
hjärtsjukdom och multisjuklighet. (Svenska palliativregistret, 2014) Personer med en livshotande 
diagnos upplever en sämre livskvalité samt en högre grad av fysisk och psykisk stress, jämfört med 
friska individer (Sprangers, Tempelaar, van Den Heuvel & de Haes, 2002). Den sena fasen i palliativ 
vård syftar till att lindra lidande och bibehålla eller främja livskvalité till livets slut (Socialstyrelsen, 
2013). Livskvalité är en individuell upplevelse som utgår från individens behov och värderingar 
(Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Tidigare låg ansvaret gällande vården vid livets slutskede på de närstående, vården har utvecklats och 
det största vårdansvaret ligger idag på vårdpersonal (Christoffersen & Gamborg, 1997). Sannolikheten 
är därför stor att sjuksköterskor möter en vårdsökande person där det finns ett behov av palliativ vård. 
Kunskap om den palliativa vården och därmed vad som kan främja livskvalité i livets slutskede är 
därför viktigt. God palliativ vård och livskvalité har blivit synonymer för varandra (Cavalli-Björkman, 
2014), för att kunna ge en god vård är det av värde att veta vad som främjar livskvalité. 
 
 

Bakgrund 

Palliativ vård 
Under 1950-talet ökade förståelsen för psykosociala och existentiella behov hos döende personer. Den 
ökade förståelsen ledde till en utveckling av palliativ vård. Utvecklingen förknippas med Dame Cicely 
Saunders som 1967 grundade “St Christophers Hospice” utanför London. (Kaasa, 2001) Den första 
hospiceavdelningen i Sverige invigdes först 20 år senare, 1987 i Stockholm. Det var personer med en 
cancerdiagnos som hospice inriktades på till en början men idag avser palliativ vård inte någon 
specifik diagnos utan inkluderar samtliga personer som har ett behov av vården. (Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård, 2010) 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård enligt nedan: 
 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter 
och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning och 
behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i 

samband med livshotande sjukdom. 
(egen översättning av WHO, 1990 s. 84) 

 
Den palliativa vården ska utgå ifrån fyra hörnstenar. Den första hörnstenen avser god och omedelbar 
symtomlindring för fysisk, psykisk, social och existentiell smärta. De olika symtom som kan 
uppkomma ska lindras och hänsyn ska tas till personens integritet och autonomi. Den andra 
hörnstenen avser ett gott samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag. Den tredje hörnstenen avser 
en god relation och kommunikation inom och mellan arbetslag, samt i förhållande till personen och 
dess närstående. Den fjärde hörnstenen avser stöd till närstående under sjukdomsperioden och efter 
dödsfall. (SOU 2001:6) Vården omfattar perioden från diagnos till efterlevandesamtal, det vill säga 
samtal med närstående efter personens dödsfall (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2010). 
Den palliativa vården kan delas in i två faser. En tidig fas som innebär en livsförlängande behandling. 
När sjukdomen inte längre svarar på behandlingen övergår det till en sen fas. (Socialstyrelsen, 2013) 
Vid övergången till den sena fasen ändras det huvudsakliga målet från att vara livsförlängande till att 
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vara lindrande (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2010). SOU (1995:5) anser att fokus inom 
palliativ vård ska vara på det livskvalitetsrelaterade behovet att lindra, jämfört med det hälsorelaterade 
behovet att bota. Syftet med palliativ vård är att lindra lidandet för personen samt att bibehålla eller 
främja livskvalité för personen och närstående (Beck-Friis, 2009; Strang, 2012, Socialstyrelsen, 2013).  
 

Livskvalité 
Livskvalité är ett återkommande begrepp och ett övergripande mål inom palliativ vård (Sandman & 
Woods, 2003). 
 

Livskvalité omfattar personens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det 
värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, förväntningar, normer 

och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av personens fysiska hälsa och psykologiska 
tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i 

livsmiljön. 
(egen översättning av WHO, 1997 s.1) 

 
Kaasa & Loge (2003) anser att begreppet livskvalité är svårt att definiera men att två generella synsätt 
finns. Det ena är livskvalité som ett brett begrepp som omfattar livet som helhet. Det andra är 
livkvalité utifrån ett hälsoperspektiv som omfattar till exempel symtom och kroppsliga funktioner. 
Komponenter som ofta kopplas till begreppet livskvalité är tillfredsställelse, lycka, mental hälsa, 
moral, fysisk aktivitet samt att älska och att bli älskad. Livskvalité ses som starkt förankrat med 
normalitet. (Kaasa & Loge, 2003) 
 
Att bidra till personens livskvalité i form av en lugn och värdig död ska prioriteras lika högt som en 
vård av livshotande akuta sjukdomar (Sou 1995:5). Över hälften av de personer som avlider i Sverige 
har ett behov av palliativ vård (Svenska palliativregistret, 2014). Vilket innebär att i yrkesrollen som 
sjuksköterska är det sannolikt att mötet med en döende person kommer att inträffa. Sjukdom kan leda 
till att personen upplever minskad värdighet och välbefinnande (Oosterveld-Vlug et al., 2014). Jämfört 
med friska personer upplever sjuka personer en sämre livskvalité (Sprangers et al., 2002). En god och 
professionell omvårdnad till både personen och dess närstående kan bevara personers välbefinnande 
(Oosterveld-Vlug et al., 2014).  
 
Vad innebär en god omvårdnad? Enligt sjuksköterskor så innebär god omvårdnad i livets slutskede att 
tillgodose personens fysiska och psykiska behov, god kommunikation och relation samt att involvera 
och stödja familjen (Mistry, Bainbridge, Bryant, Toyofuku, & Seow, 2015; Zheng, Guo, Dong, & Owens, 
2015). Närstående anser att symtomlindring och emotionellt stöd är viktigt (Steinhauser, Voils, 
Bosworth, & Tulsky, 2015; Yurk, Morgan, Franey, Stebner, & Lansky, 2002), samt kommunikation och 
relation med sjukvårdspersonal (Steinhauser et al., 2015).  
 
Socialstyrelsen (2013) anser att palliativ vård är ett lågprioriterat område och menar att utbildning 
samt handledning inom vårdyrket måste förbättras för att kunna ge en god omvårdnad i livets 
slutskede.  
 

Holistiska hälsoteorin 
Den holistiska hälsoteorin ser till helheten. Helheten omfattar fysisk-, psykisk-, emotionell-, 
psykosocial-, andlig-, sexuell- och social hälsa samt miljö. Dessa aspekter, sätts i relation till individens 
handlingsförmåga. Nordenfelt ser till en individs förmåga att förverkliga vitala mål genom handling. 
De vitala målen beskrivs som individens medvetna och subjektiva önskningar och innebär ett tillstånd 
där individens minimala långsiktiga lycka förverkligas. Hälsa förklaras genom att individen helt eller 
delvis har potential att utföra vissa handlingar och därmed realisera vitala mål. Om individen kan 
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förverkliga sina mål fullständigt så har personen hälsa, om inte så har individen någon form av ohälsa. 
(Nordenfelt, 1991a) 
 
”A är fullkomligt frisk, om och endast om A är i ett sådant kroppsligt och mentalt tillstånd att A kan 

realisera alla sina vitala mål mot bakgrunden av standardomständigheterna.” 
(Nordenfelt, 2000 s. 40) 

 
Standardomständigheter syftar till rimlig omständighet som inte nödvändigtvis bedöms som vanlig 
eller av standardkaraktär (Nordenfelt, 1995). Det finns även omedvetna mål, mål som individen inte 
medvetet önskar förverkliga men som ändå ingår i vitala mål. De omedvetna målen innebär basala mål 
som föda och skydd för natten. Dessa mål är grundläggande i varje individs minimala lycka och dess 
vitala mål. Detta innebär att en person kan ha vitala mål utan att vara medveten om dem. (Nordenfelt, 
2000) 
 
Holistisk hälsoteori och livskvalité 
Den holistiska hälsoteorin ser livskvalité som en subjektiv och en objektiv del. Den subjektiva delen 
omfattar upplevelsen av välbefinnande och meningsfullhet, respektive den objektiva delen som 
omfattar somatisk ohälsa, familjesituation, bostad och yrke. Välbefinnandet ingår i livskvalité och 
Nordenfelt påstår att det finns empiriska belägg för att hälsa, familjesituation, bostad och yrke har ett 
samband med välbefinnandet. Nordenfelt säger att hälsa och funktionsförmåga bidrar, till stor del, till 
livskvalité för individen, dock konstateras att det inte är nödvändigt eller tillräckligt för att uppleva 
välbefinnande och mening. Däremot menar Nordenfelt att om hälsa och funktionsförmåga försämras 
markant, samt att detta bidrar till ihållande smärta, kan acceptabel nivå av välbefinnande inte uppnås. 
(Nordenfelt, 1991b) 
 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad som främjar livskvalité hos personer som befinner 
sig i livets slutskede. 
 
  

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt av kvalitativ ansats har genomförts, det syftar till att förtydliga relevant forskning 
över det aktuella kunskapsläget inom det specifika området. Till litteraturöversikten användes en 
induktiv ansats (Forsberg & Wengström, 2008). Litteraturöversikten baseras på utvalda 
forskningsartiklar inom aktuellt område (Friberg, 2006). 

 

Urval 
Inklusionskriterier var: forskningen skulle vara genomförd med hjälp av kvalitativ metod, individen i 
artiklarna skulle erhålla palliativ vård och vara över 18 år. Ingen sjukdomsgrupp uteslöts. 
Urvalsprocessen delades in i 4 faser (bilaga 1, bilaga 2); Träffar, Urval 1, Urval 2, Urval 3. Träffar 
innebar antalet träffar med respektive begränsningar samt sökord. Urval 1 innebar granskning av 
abstraktet på artikeln. Urval 2 innebar genomläsning av hela artikeln för att utvärdera om den passade 
till syftet. Urval 3 innebar att artikel skulle genomgå Jönköpings Hälsohögskolas bifogade 
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granskningsprotokoll (bilaga 3). Efter de fyra faserna kvarstod 11 artiklar, de användes till 
litteraturöversiktens resultat. 

 

Datainsamling 
Utifrån litteraturöversiktens syfte söktes vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, Medline, AMED 
samt PsycInfo (bilaga 1). Begräsningarna var: publiceringsår mellan 2004 och 2014, engelsk text samt 
peer reviewed. I databaserna Medline och AMED existerade inte möjligheten att använda 
begränsningen peer reviewed. Booleska operatorer (Forsberg & Wengström, 2008) och trunkering (*) 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) användes för att kombinera och expandera sökningarnas resultat. 
I samtliga databaser till sökning 1 användes sökorden palliative care OR terminally ill, experience* OR 
perception*, patient*, quality of life, qualitative OR Focus Group* OR narrative* (bilaga 1). Efter 
granskning av resultatet av sökning 1 erhölls 6 godkända artiklar. Sökningen expanderades därför 
(sökning 2) med samma begränsningar, genom tidigare nämnda databaser med sökorden qualitative 
OR Focus Group* OR narrative*, palliative care OR terminally ill OR dying OR Terminal Care, quality 
of life. Detta gav efter granskning ytterligare 4 godkända artiklar. Artiklarna som införskaffades söktes 
alla under september 2014. Ny artikelsökning genomfördes under november 2015 och gav 1 ny 
resultatartikel (bilaga 2). 
 

Dataanalys 
Samtliga artiklar lästes individuellt och i grupp. En matris enligt Forsberg och Wengström (2008) 
skapades för att ge en överblick över de olika artiklarnas karakteristiska data samt innehåll (bilaga 4). 
Vidare analyserades artiklarna enligt Fribergs (2012) femstegs modell. Där steg ett omfattar att 
noggrant analysera data i de utvalda studiernas resultat. Steg två innebär att identifiera huvudfynd 
som ansåg svara till litteraturöversiktens syfte. I steg tre sammanställdes artiklarnas resultat (bilaga 
4). I steg fyra identifieras likheter och skillnader i huvudfynd och med hjälp av dessa delades resultatet 
upp i tre kategorier och nio underkategorier, se figur 1. I steg fem formulerades analysen till tydlig och 
begriplig text där materialet från de olika kategorierna sätts ihop. 

 

Etiska överväganden 
Denna studie har endast använt sig av artiklar som erhållit tillstånd av etisk kommitté eller påvisat att 
etiskt överväganden genomförts (Henricson, 2012; Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga resultat 
från artiklarna presenteras, då uteslutning av resultat är oetiskt och bidrar till ett icke tillförlitligt 
resultat (Eriksson-Barjas, Forsberg & Wengström, 2013).  Alla artiklar som används i resultatet är 
etiskt övervägda enligt Jönköpings Hälsohögskolas bifogade granskningsprotokoll, (bilaga 3). 
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Resultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad som främjar livskvalité hos personer som befinner 
sig i livets slutskede. Tre kategorier med underkategorier har lyfts fram, se figur 1. I livets slutskede 
ansågs familjen vara en viktig del för att främja livskvalité samt att kunna uttrycka betydelsen av 
relationer. Att få personcentrerad omvårdnad, samt medicinsk vård resulterade i en markant ökning 
av upplevelsen av livskvalité. Symtomlindringen bidrog även till möjlighet för ett dagligt liv. Sjukdom 
orsakade omprioritering i livet men för att främja livskvalité var det betydelsefullt att ha ett 
målinriktat perspektiv. Acceptans över sjukdom och den kommande döden innebar att säga ja till livet. 
 
Kategorier     Underkategorier 
Betydelsen av relationer   : Att ha någon att prata med 

   : Att komma varandra närmare 
    : Att ha ett nätverk 
 
Förstå sin situation    : Att vara samma person som innan 
    sjukdomsbeskedet 
    : Att göra omprioriteringar 
    : Att reflektera 
 
Omvårdnad i livets slutskede    : Att bli positivt bemött av personal 
    : Att få symtomlindring 
    : Att få stanna kvar i sitt hem 
 
Figur 1: Redovisning av resultatet med kategorier och underkategorier. 
 
 

Betydelsen av relationer 
Familjen främjade livskvalité i livets slutskede och bidrog till en vilja att överleva (Prince-Paul, 2008). 
Personer som inte hade någon familj ansåg att samtal med vänner var desto viktigare (Melin-
Johansson, Axelsson & Danielson, 2006). En ökad betydelse av kommunikativa handlingar i form av 
kärlek infann sig (Prince-Paul, 2008) och det professionella stödet innebar en trygghet som i sin tur 
bidrog till livskvalité (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008).  
 

Att ha någon att prata med 
Viktigt för främjandet av livskvalité i livets slutskede var familjen (Gourdji, McVey & Purden, 2009; 
Hack et al., 2010; Jansen Van Rensburg, Maree & Van Belkum, 2013; Melin-Johansson et al., 2006; 
Mok, Wong & Wong, 2010; Prince-Paul, 2008; Ross & Austin, 2015; Wrubel, Acree, Goodman & 
Folkman, 2009). Familjen stod för ett känslomässigt stöd, de bidrog till samtal och delade de känslor 
som uppkom relaterat till sjukdom och livet (Berterö et al., 2008; Jansen Van Rensburg et al., 2013; 
Melin-Johansson et al., 2006; Wrubel et al., 2009), samt gav tröst (Jansen Van Rensburg et al., 2013). 
Stödet som familjen gav var även praktiskt då behov fanns (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson, 
Ödling, Axelsson & Danielson, 2008). Enligt studien av Melin-Johansson (2006) var närheten av djur 
också betydelsefullt. 
 
Vänner ansågs också bidra till en ökad upplevelse av livskvalité (Berterö et al., 2008; Gourdji et al, 
2009; Hack et al., 2010; Jansen Van Rensburg et al., 2013; Melin-Johansson et al., 2006; Mok et al., 
2010; Prince-Paul, 2008; Wrubel et al., 2009). Enligt studien av Berterö (2008) framkom att 
samtalsämnen bestod av mer vardagliga ting. Vänner ansågs som personer att dela mycket skratt 
tillsammans med, det var viktigt att de vågade skämta då skratt var en anledning till att överleva dagen 



6 
 

(Gourdji et al., 2009). De personer som inte hade en make eller maka pratade desto mer med sina 
vänner om livet och dess innebörd (Melin-Johansson et al., 2006). 
 
Personalen från både sjukhuset och det palliativa teamet bidrog till livskvalité (Gourdji et al., 2009; 
Jansen Van Rensburg et al., 2013; Melin-Johansson et al., 2006). Personalen upplevdes kunniga och 
gav betydelsefull information (Mok et al., 2010), det framkom en trygghet orsakat av att de olika 
professionerna hade kontroll över situationen (Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006). 
Upplevelsen av trygghet tillförde i sin tur livskvalité (Berterö et al., 2008). Tryggheten tillförde även 
tillit till personalen angående personligt sjukdomstillstånd (Berterö et al., 2008; Mok et al., 2010). 
Relationer tillsammans med personalen etablerades, på så sätt visste de vem de skulle vända sig till om 
de hade några frågor (Melin-Johansson et al., 2006). Personalen gav av sin tid för att lyssna och 
kommunikationen var ärlig (Melin-Johansson et al., 2008; Mok et al., 2010). Det ansågs betydelsefullt 
då personalen ställde upp och pratade med närstående om svåra samtalsämnen, samtalsämnen som 
påpekades jobbiga att prata om självständigt (Melin-Johansson et al., 2008). Att personalen dessutom 
brydde sig om de närstående, att de tog av sin tid till att även svara på deras frågor ansågs viktigt 
(Berterö et al., 2008; Gourdji et al., 2009). 
 
Ett viktigt samtalsämne som framkom var den kommande döden. Att möta döden, sätta ord på 
känslorna och planera hur de ville ha det. Det ansågs viktigt för livskvaliteten att förbereda, inte bara 
sig själv, utan även närstående på döden. (Berterö et al., 2008; Melin-Johansson et al., 2006; Melin-
Johansson et al., 2008) Personalen var en resurs för samtal om döendet (Mok et al., 2010). 
Uppskattning av att mötas av förståelse från religiösa ledare från det palliativa teamet eller samhället 
var något som framkom (Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006; Ross & Austin, 2015). 
 

Att komma varandra närmare 
Det framkom att relationer som tidigare hade upplevts svåra hade blivit starkare efter 
sjukdomsbeskedet. Kommunikativa handlingar av kärlek och tacksamhet hade en ökad betydelse i 
livets slutskede. Att inte bara upprätthålla nära relationer, utan att kunna uttrycka betydelsen av dem. 
En betydelse av kärlek belystes, att till exempel säga “jag älskar dig” till sin partner och förstå 
innebörden av de orden samt mena det. (Prince-Paul, 2008) En emotionell närhet till sin partner 
ansågs viktigare än någonting annat. Den emotionella närheten påstods viktigare än de fysiska 
uttrycken för sexualitet, att sexualitet är mer än bara sex, ett brett spektrum av känslor. Det bidrog till 
livskvalité att bara vara nära varandra, hålla varandras händer, eller kramas. (Lemieux, Kaiser, Pereira 
& Meadows, 2004) 
 

Att ha ett nätverk 
Arbetsplatsen främjade livskvalité (Jansen Van Rensburg et al., 2013). Bland de som inte längre kunde 
arbeta framgick vikten av att hålla kontakten med arbetskollegor då de varit en stor del av livet 
(Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006). Internet skapade ett brett nätverk av likasinnade 
människor och vänner genom olika organisationer, support grupper och forum. Att vara involverad i 
olika projekt bidrog till livskvalité. (Wrubel et al., 2009) Att ha ett nätverk kunde även innebära att 
säga hej till grannen eller att gå till kyrkan som bidrog till glädje och tröst (Jansen Van Rensburg et al., 
2013).  
 
 

Förstå sin situation 
För att främja livskvalité i livets slutskede var det betydelsefullt att leva ett liv som liknade det liv 
personen levt innan sjukdomsbeskedet samt att ha ett målinriktat perspektiv med individuella små 
mål för dagen (Gourdji et al., 2009; Wrubel et al., 2009). Det ansågs viktigt att vara tacksam för livet 
(Melin-Johansson et al., 2008) och att acceptera den kommande döden (Mok et al., 2010). 
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Att vara sig själv 
För att främja livskvalité i livets slutskede var det av värde att leva ett liv som i så stor grad som möjligt 
liknade det som personen levt innan sjukdomsbeskedet och dess innebörd (Berterö et al., 2008; 
Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006; Ross & Austin, 2015; Wrubel et al., 2009). Det 
ansågs viktigt att bli behandlad på samma sätt som innan sjukdomsbeskedet, vilket kunde innebära att 
vara oberoende av någon annan (Berterö et al., 2008; Gourdji et al., 2009: Melin-Johansson et al., 
2006). Upplevelsen av att vara behövd var också viktig, att kunna fortsätta bry sig om andra och få ge 
kärlek, trots sin sjukdom (Berterö et al., 2008; Gourdji et al., 2009; Hack et al., 2010; Melin-
Johansson et al., 2006; Mok et al., 2010). Att närstående bad om råd och stöd ledde till upplevelsen av 
att vara en människa, inte bara en sjuk individ (Melin-Johansson et al., 2006), genom att hjälpa andra 
så hjälpte man också sig själv (Gourdji et al., 2009). 
 

Att göra omprioriteringar 
I studien av Melin-Johansson (2006) framkom insikten och acceptansen över att personerna inte 
längre kunde leva sitt liv som de tidigare gjort. Det krävdes omprioriteringar i livet (Wrubel et al., 
2009) och att försöka göra det bästa utav varje dag samt att hålla drömmar vid liv (Gourdji et al., 
2009; Melin-Johansson et al., 2006; Ross & Austin, 2015). Det ansågs angeläget att ta ansvar för sitt 
liv (Berterö et al., 2008) och att ha en positiv attityd (Berterö et al., 2008; Gourdji et al., 2009). För att 
bibehålla livet var det viktigt att ha ett målinriktat perspektiv med individuella små mål för dagen 
(Gourdji et al., 2009; Wrubel et al., 2009). De individuella små målen kunde innebära dagliga 
uppgifter i vardagliga livet som att inte längre laga maten ensam men att hjälpa till med den (Melin-
Johansson et al., 2006; Prince-Paul, 2010), eller att ha möjligheten att arbeta hemifrån (Gourdji et al., 
2009). Det sågs som en omöjlighet att gå vidare med livet utan mål och planering (Melin-Johansson et 
al., 2006). Att ha en mening att fullfölja, vara upptagen (Berterö et al., 2008; Jansen Van Rensburg et 
al., 2013; Ross & Austin, 2015), ha någonting att se fram emot under dagen och att lyckas genomföra 
sin planering bidrog till livskvalité (Wrubel et al., 2009). 
 

Att reflektera 
För att upprätthålla livskvalité användes reflektion över livet som levts (Melin-Johansson et al., 2008), 
uppmärksamheten riktades på rika livserfarenheter som innebar tillbakablick på livet, vad 
som åstadkommits och upplevts, med glädje och tacksamhet. Det användes som en inspirationskälla 
för att upprätthålla ett positivt liv. (Hack et al., 2010; Melin-Johansson et al., 2006). Tacksamhet över 
familjen belystes, stolthet och lycka över att ha åstadkommit något bra (Gourdji et al., 2009; Hack et 
al., 2010). En allmän tacksamhet till livet framkom (Melin-Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et 
al., 2008; Prince-Paul, 2008), att vara vid liv trots många tunga perioder relaterat till sjukdom (Melin-
Johansson et al., 2008). 
 
Det visade sig att personer såg på saker annorlunda nu, jämfört med tidigare. Naturen till exempel 
tillförde en helt annan glädje jämfört med tidigare. De var motiverade att inte ge upp eftersom de 
fortfarande hade mycket att leva för och det ville de göra fram tills livet tog slut. (Prince-Paul, 2008) 
Det framkom att personer kunde uppleva bättre livskvalité nu jämfört med när de var friska (Melin-
Johansson et al., 2006). 
 
Att acceptera sjukdom och den kommande döden ansågs innebära att säga ja till livet (Mok et al., 
2010). Personer hade slagits av tanken om en högre makt efter att de fått sjukdomsbeskedet och börjat 
söka efter den (Mok et al., 2010; Prince-Paul, 2008). Att tro på en högre makt främjade livskvalité i 
livets slutskede (Gourdji et al., 2009; Jansen Van Rensburg et al., 2013; Mok et al, 2010; Ross & 
Austin, 2015; Wrubel et al., 2009). En tro på en högre makt bidrog till en frid över att kunna släppa 
saker som inte går att styra över, det var en upplevelse av att saker var under kontroll och en trygghet i 
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sjukdom. Det framkom att tron bidrog till en mening med livet och dess sjukdom. Att tro på ett liv 
efter döden bidrog till livskvalité. Döden sågs som ett tillfälligt adjö till närstående, ett möte med dem 
som gått före till döden. (Mok et al., 2010) Det uppskattades att läsa, eller lyssna till någon som läste 
bibeln (Gourdji et al., 2009; Mok et al., 2010), sång och bön gav styrka (Jansen Van Rensburg et. al., 
2013; Mok et al., 2010; Wrubel et al., 2009). 
 
 

Omvårdnad vid livets slutskede 
Ett genuint intresse för personen från personalen (Mok et al., 2010), effektiv symtomlindring samt 
självbestämmande främjade livskvalité i livets slutskede (Melin-Johansson et al., 2008). 
 

Att bli positivt bemött av personal 
Personalen upplevdes som professionella, kunniga inom sitt yrke (Berterö et al., 2008; Gourdji et al., 
2009; Melin-Johansson et al., 2006). De hade en varm attityd (Gourdji et al., 2009), och var vänliga. 
Det bidrog till livskvalité när de visade ett genuint intresse för personen (Mok et al., 2010). Det 
belystes hur personalen brydde sig om personen, hade en förmåga att se behov och att de gjorde det 
bästa de kunde för dem och närstående (Gourdji et al., 2009, Mok et al., 2010). Ingenting glömdes 
bort, vilket bidrog till trygghet (Melin-Johansson et al., 2008). 
 

Att få symtomlindring 
Medicinsk vård med god effekt resulterade i en markant ökning av upplevelsen av livskvalité. Effektiv 
symtomlindring resulterade i lugn och frid, det beskrevs som en tid för återhämtning och tacksamhet. 
(Melin-Johansson et al., 2008) Symtomlindring bidrog till en bra start på dagen (Gourdji et al., 2009) 
och möjlighet för ett dagligt liv (Gourdji et al., 2009; Jansen Van Rensburg et al., 2013; Melin-
Johansson et al., 2008), det gav den fysiska styrka som krävs för att orka göra saker. Medicinering mot 
depression gav en psykisk stabilitet och återgav känslan av livskvalité. Psykisk styrka var också viktigt 
för att orka göra saker. Symtomlindringen var inte bara mediciner utan kunde även handla om 
personliga strategier som att umgås med vänner (Melin-Johansson et al., 2006) eller att gå till olika 
typer av terapeuter (Gourdji et al., 2009). 
 

Att få stanna kvar i sitt hem 
Att inte behöva flytta, att få stanna kvar i sitt hem ansågs betydelsefullt för främjandet av livskvalité 
(Melin-Johansson et al., 2008; Wrubel et al., 2009). I studien av Melin-Johansson (2008) uttrycks 
betydelsen av att få vårdas i sitt eget hem, det innebar personlig lukt av lakan och handdukar samt 
personliga ägodelar. Det framkom tacksamhet över det palliativa teamets hembesök, att de var 
regelbundna och däremellan kom telefonsamtal (Melin-Johansson et al., 2006). Återkommande var 
tryggheten som resulterats av att det palliativa teamet var lätta att nå (Mok et al., 2010). 
Självbestämmandet ansågs viktigt, det var till exempel en frihet att kunna ställa in ett hembesök eller 
skjuta på besöket en timme (Melin-Johansson et al., 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vad som främjar livskvalité hos personer som 
befinner sig i livets slutskede. För att få en översikt av det nuvarande kunskapsläget inom området 
gjordes en litteraturöversikt. Risker med denna typ av studie är att författarna kan välja artiklar som 
stödjer deras egna perspektiv och agenda. De måste därav ha detta i beaktning och hålla sig kritiska 
mot de artiklar som väljs ut. (Friberg, 2012) 

Sökningarna av artiklar till denna studie genomfördes i följande databaser; Amed, Cinahl, Medline och 
PsycInfo. Sökning i olika databaser ger en mer övergripande bild och minskar risken för bias och 
stärker tillförlitligheten (Henricson, 2012; Willman et al, 2011). Primärkällor användes i urvalet av 
artiklar och därmed ökar trovärdigheten av studien (Dahlborg-Lyckhage, 2012). 
Kvalitetgranskningsprotokoll utformat av Hälsohögskolan Jönköping användes vid granskningen av 
artiklarna. Detta för att säkerställa kvalité och öka tillförlitligheten (Henricson, 2012; Willman et al, 
2011). 

En svaghet med denna studie är att författarna inte har någon tidigare erfarenhet av att skriva en 
litteraturöversikt. Därför behövdes tid till att läsa på inför de olika delarna så att tillvägagångsättet 
som användes för arbetet utfördes korrekt. Det kan ses som både en för- och nackdel att alla artiklar 
som använts är kvalitativa (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna kan ha misstolkat artiklarna då 
engelska inte är deras modersmål. Detta kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat (Östlundh, 
2012). 

Urval och kvalitetsgranskning genomfördes gemensamt. Detta stärker tillförlitligheten i resultatet 
(Danielsson, 2012). Urval, sökord, datainsamling och dataanalys redovisas noggrant och styrker 
pålitligheten i utförd studie (Henricsson, 2012). Under analyseringen av artiklarna togs hänsyn till 
tidigare förståelser och erfarenheter inom det utvalda området. Detta ger dock inga garantier för att 
förståelse och erfarenheter inte kan ha påverkat resultatet (Graneheim & Lundman 2004). 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vad som främjar livskvalité hos personer som 
befinner sig i livets slutskede. Översiktens resultat svarar på syftet genom att uppmärksamma de 
upplevelser som benämns främja livskvalité. Upplevelserna delades in i kategorier, varav betydelsen av 
relationer, betydelsen av att förstå sin situation och en god omvårdnad i livets slutskede diskuteras 
nedan och kopplas mot Nordenfelts holistiska hälsoterori samt ytterligare forskning. 
 
Att förbättra livskvaliteten för en person med livshotande sjukdom är syftet med den palliativa vården 
(WHO, 1990). I bakgrunden framkommer att personer med en allvarlig diagnos upplever en sämre 
livskvalité jämfört med friska personer (Sprangers et al., 2002). Därmed var det förvånande att finna i 
litteraturöversiktens resultat att personer med livshotande sjukdom kunde uppleva bättre livskvalité 
efter sjukdomsbeskedet. Anledningen till det, som resultatet indikerar på, kan vara att livskvalité är en 
individuell uppfattning. Att vad som bidrar till livskvalité för en människa inte behöver göra det för en 
annan. Nordenfelt (1991b) presenterar en subjektiv syn av livskvalité som går att förklara som en 
individuell uppfattning av välbefinnande och meningsfullhet. Att upplevelsen av livskvalité är 
individuell styrks även av WHO (1997) som påstår att livskvalité är personens uppfattning om sin 
situation. Hur ska sjuksköterskor och annan sjukvårdpersonal kunna förbättra livskvaliteten för en 
person i livets slutskede? 
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Resultatet av litteraturöversikten visar på viktiga aspekter för personer i livets slutskede. Att leva ett 
liv, som i så stor grad som möjligt, liknade det som personen levt innan sjukdomsbeskedet främjade 
livskvalité. Kaasa och Loge (2003) beskriver livskvalité som starkt förankrat med normalitet. De anser 
också att det finns två synsätt för livskvalité där det ena omfattar livet som en helhet. Att utgå från livet 
som en helhet och därmed upplevelsen av livskvalité ingår även i den holistiska hälsoteorin 
(Nordenfelt, 1991b). Resultatet visade på en allmän tacksamhet till livet hos personer, att de såg livet 
på ett annorlunda sätt efter sjukdomsbeskedet och därmed uppskattade saker som lätt kunde tas för 
givet tidigare. Att en ny syn på livet infaller i livets slutskede styrks även av Bharami (2011) och 
Klindworth et al. (2015) som påstår att personer uppskattade små saker, som att bevara det vardagliga 
livet. Litteraturöversiktens resultat kopplar samman synen på livet med omprioritering som därmed 
blir en indikation för upplevelsen av livskvalité i livets slutskede. Omprioritering syftade till att göra 
det bästa av sin situation och att ha ett målinriktat perspektiv med små individuella mål för dagen. 
Betydelsen av det målinriktade perspektivet för att främja livskvalité bekräftas i den holistiska 
hälsoteorin som grundas i om personen kan förverkliga vitala mål. Om personen genom handling kan 
förverkliga sina mål så har personen hälsa. (Nordenfelt, 1991a) Det sågs som en omöjlighet att gå 
vidare med livet utan mål och planering, samt att genomförd planering främjade livskvalité. Hälsa, 
som Nordenfelt (1991a) påstår uppstår när personen genomför vitala mål, bidrar till en stor del av 
livskvaliteten (Nordenfelt, 1991b). Även WHO (1997) menar att livskvalité står i relation med 
personliga mål. 
 
Kaasa och Loge (2003) nämner “att älska” som en aspekt för begreppet livskvalité. I resultatet av 
litteraturöversikten var upplevelsen av att bli behandlad på samma sätt som innan sjukdomsbeskedet 
viktigt och sammankopplat med att leva ett liknande liv jämfört med det som levts tidigare. Att bli 
behandlad på samma sätt som innan sjukdomsbeskedet kunde handla om att känna sig behövd, att 
närstående fortsatte att ärligt berätta hur de mådde för personerna. Livskvalité främjades genom att få 
ge kärlek till andra. I Heyland et al. (2006) framkommer önskan om att kunna ge kärlek till 
närstående som högt prioriterat för personer i livets slutskede. Att ha en önskan om någonting, i detta 
fall att ta hand om närstående, innebär att ha ett mål i den holistiska hälsoteorin (Nordenfelt, 1991a). 
Familjen beskrevs som den största anledningen till att finna en mening i livet och därmed främja 
livskvalité. Vad personerna definierade som familj skiljde sig åt. Familjen kunde innebära en maka 
eller make, barn, syskon med eller utan familj, mor- eller farföräldrar, svärföräldrar eller släkt på 
längre håll. Familjen gav ett känslomässigt stöd och betydelsen av kommunikativa handlingar gällande 
kärlek och tacksamhet hade en ökad betydelse. Steinhauser et al. (2015) som är skriven utifrån 
familjens syn på livskvalité i livets slutskede nämner vikten av att få vara nära personen i livets 
slutskede och att säga viktiga saker till varandra. Även två studier som är genomförda utifrån 
sjuksköterskors syn belyser erfarenheten av att familjen ger ett viktigt stöd för personers upplevelse av 
livskvalité i livets slutskede, att närheten av familjen är viktig (Bharami, 2011; Zheng, Guo, Dong & 
Owens, 2015). Nordenfelt (1991b) konstaterar att det finns erfarenhetsgrundad kunskap för att en 
persons familjesituation har ett samband med upplevelsen av livskvalité.  
 
I litteraturöversikten framkom att personal på både avdelning och i det palliativa teamet kunde bidra 
till livskvalité i livets slutskede. Professionell personal och ärlig kommunikation bidrog till en trygghet 
gällande personligt sjukdomstillstånd, tillit till personalen. Tryggheten som personalen bidrog med 
ansågs viktig för upplevelsen av livskvalité. Steinhausen et al. (2015) uttryckte tryggheten över att 
personalen tog hand om dem. Det framkom dock att personal inte alltid var helt ärliga gentemot 
personen angående sjukdomssituationen eftersom de satte personens livskvalité i första hand. 
Sjuksköterskor ansåg att om de hade sagt hela sanningen så hade upplevelsen av livskvalité minskat 
för personen. (Zheng et al., 2015) Förlust av kontroll bidrar till att människan måste förlita sig på 
andra människor (Chochinov, Hack, McClement, Kristjansson, & Harlos, 2002), i detta fall 
sjukvårdspersonal. Dock har personer i livets slutskede uttryckt en önskan om att få mer information 
angående sjukdomsförloppet (Klindworth et al., 2015), samt kontroll över vad som händer för att 
kunna vara beslutstagande (Heyland et al., 2006; Yurk et al., 2002). Ärlig och korrekt information 
bidrar till självständighet för personen, vilket kan liknas vid ett medvetet mål och därmed bidra till 
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livskvalité (Nordenfelt, 1991a). Sjuksköterskor belyste en ökad upplevelse av livskvalité då personen 
förstod sjukdomsprocessen med dess resultat och tog självständiga beslut med stöd av personal. De 
beskrev dock ett problem gällande sjukdomsprocessen vilket var att personen och dess närstående inte 
tog åt sig av informationen de fick, utan valde att förneka den. (Thomson, McClement & Daeninck, 
2006). 
 
För att kunna ge ärlig information så krävs också att personen förstår informationen. Steinhausen et al 
(2015) exemplifierade problemet över att inte förstå vad läkare eller annan personal sagt till personen. 
Det framkom även att missförstånd, orsakat av bristfällig kommunikation, hade inträffat (Yurk et al., 
2002). Det är viktigt att använda ett språk som är begripligt för vårdsökande personer men även 
viktigt, som framgår i litteraturöversiktens resultat, att personal etablerar en relation med personer. 
En relation bidrar till vetskapen om vem som kan besvara frågor som uppstår. Relationer som hjälpt 
personer att veta vem de ska vända sig till vid funderingar i olika situationer styrks även av 
Steinhausen et al. (2015), Heyland et al. (2006) och Thomson et al. (2006).  I studien av Zheng et al. 
(2015) uttryckte sig sjuksköterskor att trots relation med vårdsökande personer så visste de inte alltid 
vad de skulle säga, vilket gjorde dem frustrerade. Litteraturöversiktens resultat visade att 
sjuksköterskor som gav av sin tid för att bara lyssna på personerna bidrog till livskvalité, vilket betyder 
att ord inte alltid är viktigt. 
 
Den första hörnstenen av den palliativa vården avser symtomlindring av de olika typerna av smärta 
som kan förekomma i livets slutskede (SOU 2001:6). Enligt Chochivo et al (2002) finns ett omvänt 
förhållande till att symtomlindring bidrar till livskvalité eftersom symtom som smärta bidrar till en typ 
av nöd för personer. I resultatet framkom symtomlindring som en viktig del för upplevelsen av 
livskvalité. Medicinsk vård med god effekt resulterade i en markant ökning av livskvalité och bidrog till 
en möjlighet för ett dagligt liv. Bharami (2011), Heyland et al. (2006), Mistry et al. (2015), Steinhausen 
(2015), Thomson et al. (2006) och Zheng (2015) stödjer symtomlindring som något viktigt för 
upplevelsen av livskvalité i livets slutskede. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som ska 
förbättra livskvalité för personer genom att lindra och behandla smärta och andra fysiska, psykiska, 
psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom (WHO, 
1990). Nordenfelt (1991b) påstår att hälsa och funktionsförmåga bidrar till en stor del av livskvaliteten 
för människan samt att livskvalité inte kan uppnås vid smärta. Livskvalité påverkas inte bara av 
personens fysiska hälsa utan även av hennes psykologiska tillstånd (WHO, 1997). Resultatet visade att 
medicinering mot depression gav en psykisk stabilitet och återgav känslan av livskvalité. Personal hade 
erfarenhet av att lindring av psykiska symtom i sin tur dämpar fysiska symtom. De tydliggjorde även 
att vad personen behövde symtomlindring för ena dagen kunde skilja sig till nästa. (Mistry et al., 2015) 
 
Ett viktigt samtalsämne för upplevelsen av livskvalité i livets slutskede var döden. Det ansågs viktigt 
att förbereda, inte bara sig själv, utan även närstående på den kommande döden. Steinhauser (2015) 
och Heyland (2006) skriver om betydelsen att få säga “hejdå” till sina närstående. Personalen ansågs 
vara en viktig resurs för samtal om döden och döendet. I studien av Bahrami (2011) framkommer 
tydligt att vårdsökande personer vände sig till sjuksköterskor för samtal om döden, de berättade hur 
de önskade att det skulle bli och hade också en vilja att diskutera vad som kommer att hända. Genom 
att respektera en persons önskningar relaterat till döendet bidrar personal till uppfyllande av en 
persons mål och därmed livskvalité (Nordenfelt, 1991a). Sjuksköterskor uttryckte också betydelsen av 
en god kommunikation inom arbetslaget för att kunna möta personen på ett rättvist sätt, god 
kommunikation bidrog till att personalen gav samma svar på den vårdsökande personens funderingar 
(Mistry, Bainbridge, Bryant, Toyofuku & Seow, 2015). God relation och kommunikation inom 
arbetslaget samt i förhållande till personen ingår i den tredje hörnstenen (SOU 2001:6). 
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Slutsatser 

Litteraturöversikten har givit värdefull kunskap angående vad som anses viktigt för att uppleva 
livskvalité i livets slutskede och översikten kan därför ge en viss insikt om hur en god omvårdnad för 
personer med livshotande sjukdom kan utformas. Livskvalité är ett brett begrepp som är svårt att 
definiera, därav är det enkelt att ha en personlig uppfattning av innebörden av livskvalité som 
sjuksköterska. Vi anser därför att det är viktigt att frångå den egna uppfattningen i mötet med en 
vårdsökande person och istället utgå från hens upplevelse av livskvalité. Liksom god palliativ vård och 
livskvalité har blivit synonymer för varandra så anser vi att det även gäller för livskvalité och en 
personcentrerad omvårdnad. För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad är det betydelsefullt att 
etablera en relation, där ärlighet, lyhördhet och empati är viktiga egenskaper. Litteraturöversikten har 
gett oss en tydligare förståelse för att samtal med den vårdsökande personen är en viktig del i 
sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskan lär då inte bara känna personen utan hen kan även lära 
sjuksköterskan mycket relaterat till sina personliga erfarenheter av sitt sjukdomstillstånd. Dessutom 
bör den vårdsökande personens delaktighet och inflytande över beslut främjas. Litteraturöversikten 
påminner om en omvårdnad uppbyggd på den palliativa vårdens hörnstenar, helhetssyn, god 
kommunikation och symtomlindring, teamarbete samt stöd till närstående. 
 
Över 60% av de personer som avlider i Sverige är inskrivna i registret för palliativ vård, därav är 
sannolikheten stor att vi som blivande sjuksköterskor kommer att möta dessa vårdsökande personer. Vi 
anser att vård av personer som lever med en livshotande sjukdom innebär ett stort ansvar och därav är 
det viktigt att sjuksköterskor har den kunskap som behövs. Desto mindre kunskap som finns om ett 
område desto större är risken att vårdsökande personer behandlas fel. Vidare forskning är av stor 
betydelse, inte bara för de vårdsökande personerna utan även för de som vårdar. Att palliativ vård även 
får en betydande del av sjuksköterskans grundutbildning anser vi värdefullt. 
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(5): 391-9. Sverige

Att beskriva patienternas 
upplevelser av livskvalitet med en 
obotlig cancer i livets slutskede.

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=5, Talade och förstod svenska, Tillhörde ett palliativ 
hemsjukvård team, fysiskt aktiva mer än 50 % av sin vakna tid och vårdas hemma , med stöd 
från anhöriga och palliativ hemsjukvårdteam. Indevider uteslöts om det confermerades att 
individen led av demens eller minnes problematik. Fokusgruppsdiskussioner Intervjuer. 
Dataanalys: Innehållsanalys.

Fem teman har utvecklats, värdera vanliga livet, att upprätthålla ett positiv liv, lindra lidande, betydande relationer och hantera livet vid sjukdom. Dessa teman 
beskriver patientens strävan efter att kunna delta i det dagliga sociala livet. Omprioriteringar, mål och kreativa lösningar för att hantera och uppnå livskvalite.

6

Melin-Johansson C; 
Odling G; Axelsson B; 
Danielson E.

The meaning of quality of 
life: Narrations by patients
with incurable cancer in 
palliative home care

Palliative & Supportive Care 
(PALLIAT SUPPORT CARE), 
2008 Sep; 6 (3): 231-8. Sverige.

Att förtydliga innebörden av 
livskvalitet hos patienter med 
obotlig cancer som närmar sig 
döden i palliativ hemsjukvård i
Sverige.

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=8, över 18 år, Talade och förstod svenska, 
metastaserande cancer i flera månader. palliativ vård i hemmet lag. nivå 3 på Eastern 
Cooperative Onkologigrupp Skala av allmäntillståndet, Uteslutna : demens och minnesproblem. 
Intervjuades.  Dataanalys: Tolkande innehållsanalys.

Tre huvudteman utformades som förtydligade livskvalité för patienter som närmade sig döden i palliativ hemsjukvård, att vara i intensivt lidande, med andrum i 
lidandet, och att vara hemma. Effektiv symtomkontroll minskade lidandet och ökade därmed livskvaliten. Betydelsefullt att ha en närstående som ställde upp när de 
behövde. Att vårdas hemma, självständighet, bestämma mer jämfört med på sjukhuset. Samt bestämma när de ville ha besök och inte. Personliga saker. Möjlighet 
till ett vanligt liv. Möjlighet till att reflektera över livet och omvärdera livet, bidrog till livskvalité.

7

Mok E; Wong F; 
Wong D.

The meaning of spirituality 
and spiritual care among the 
Hong Kong
Chinese terminally ill

Journal of Advanced Nursing66.2 
(Feb 2010): 360-370. Kina.

Att utforska fenomenet
andlighet och andlig vård bland 
döende kinesiska patienter.

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=15, Diagnostiserade med obotlig cancer och 
hänvisade till slutenvård palliativ vård service, klart medveten om den obotliga sjukdomens art , 
och kunna uttrycka sig muntligt. intervjuades och observerades. Dataanalys: Tolkande 
innehållsanalys

Andlighet, unik personlig tro, som ger styrka och avser livets mening gav livskvalité. Familjen innebar livskvalitet. Att ge och få kärlek från familj och vänner. 
Acceptera sin situation och döden. Acceptera sin situation var en del av livet. Inte kände sig ensamma. Släppa saker som de inte kunde kontrollera och prioriterade 
det de själva kunde styra över. 8

Prince-Paul M;  Payne 
F. 

Understanding the Meaning 
of Social Well-Being at the 
End of Life

Oncology Nursing Forum – vol 35, 
no 3, 2008. USA.

Att förstå den levda erfarenheten av 
människors sociala välbefinnande 
och livskvalitet i livets slutskede.

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=8, Medelåldern för deltagande var 61,1 år (intervall 
44-74), Deltagarna behövde demonstrera tillfredställande kognetiv status enligt (Short Portable 
Mental Status Questionnaire) och acceptabla nivåer av smärta för att kunna genomför intervjun. 
Semistrukturerade intervjuer. Dataanalys: Giorgi metoden

Resultatet visade att; Innebörden av relationer med familj, vänner, och medarbetare. Betydelse av relation med Gud eller en högre makt. Förlust och vinster av Roll 
Funktion. Kärlek. Tacksamhet. Levd kunskap. Bidrog till ökad livskvalité. 

9

Ross L; Austin J Spiritual needs and spiritual 
support preferences of 
people with end-stage heart 
failure and their carers: 
implications for nurse 
managers

Journal of Nursing Management, 
2015, 23, 87–95 .Storbritannien.

 Att identifiera de andliga behov 
och andligt stöd i slutstadiet hos
hjärtsviktspatienter / vårdare och att 
utveckla andliga riktlinjer och stöd 
lokalt.

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=16, Medelåldern för deltagande var 73 år (intervall 
60-84), individern inte led av demens.Semistrukturerade intervjuer. Dataanalys:
narrativ analys

Att tro på en högre makt främjade livskvalité i livets slutskede. Att försöka göra det bästa utav varje dag samt att hålla drömmar vid liv. Att ha en mening att fullfölja. 

10

van Rensburg J; 
Jacoba J M; Maree, J;  
van Belkum C.

Quality of life from the 
perspective of the palliative 
care patient in a resource-
poor community in South 
Africa

Palliative and Supportive Care 
(2013), 11, 21–28. Sydafrika

Att undersöka livskvalitet ur 
patienters perspektiv, som 
behandlades vid en palliativ vård 
klinik. Som betjänar  resurssvaga
i Tshwane i Sydafrika .

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=10, Över 18 år, intervjuades, Dataanalys: 
fenomenologisk, Öppen kodning.

Bidragande faktorer för livskvalité var; Stöd familj, vänner och personal. Att kunna arbeta och bidra själv med arbete och ekonomi. Symtom kontroll. Religion.  

4

Wrubel J;  Acree M;  
Goodman S;   
Folkman S.

End of living: maintaining a 
lifeworld during terminal 
illness

Psychology and Health
Vol. 24, No. 10, December 2009, 
1229–1243. USA. 

Att undersöker hur människor med 
en dödlig sjukdom levar sina liv

Metod: Kvalitativ. Urval/Datainsamling: N=32, ålder intervall (27-74), Diagnostiserade med 
AIDs eller canser, icke dementa, patienter som enligt deras läkare hade en 
överlevnadsprognosen på 6 månader till ett år, erhöll sin vård i hemmet vid studiestart och hade 
en identifierad familjemedlem, signifikanta andra, eller nära vän som har huvudansvaret för vård.  
Semistrukturerade intervjuer. Dataanalys: coding, case study and cross-case analysis team-
based analytic approach

Relationer med familj och vänner, samt en bredare gemenskap. Nära relationer bidrog till en känslomässig påverkan. Fokusera på någonting annat än sin sjukdom. 
Att få stanna kvar I sitt hem, slippa att flytta. Målinriktat perspektiv, som hjälp för att bibehålla deras livsvärld. Omprioritering av de begränsningar som följde av 
deras sjukdom. Att acceptera att man har bra och dåliga dagar, precis som alla andra. Att leva ett så liknande liv som möjligt jämfört med hur man levde innan man 
blev sjuk. Att tro på en högre makt. avstå från ohållbara mål vid behovoch ersättnings desa med nya realistiska sådana; och för många, engagemang i andlighet. 11
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