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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Palliativ vård ska utföras i syfte att lindra lidande hos patienter. Symtomkontroll 

är en viktig aspekt i den palliativa vården. Smärta vid livets slut är ett vanligt förekommande 

fenomen hos patienter med palliativ cancerdiagnos. Upplevd smärta ökar lidandet hos 

patienter som vårdas vid livets slut.  

 

Syfte: Att sammanställa forskning om smärtupplevelser hos patienter med cancerdiagnos i 

palliativ fas.  

 

Metod: Litteraturstudie där 10 kvalitativa originalartiklar granskades. Databaserna som 

användes var CINAHL och PubMed. Artiklarnas resultat bidrog till en sammanställning och 

analyserades med en innehållsanalys.  

 

Resultat: Patienter med cancerdiagnos under palliativ vård hade starka, fysiska 

smärtupplevelser. Smärta hade även en påtaglig psykologisk påverkan som hade tydlig 

inverkan på patienters välbefinnande. Patienternas beskrivningar av systematisk 

smärtskattning visade på olika åsikter och syn beroende på studie. Generellt reflekterade 

artiklarnas resultat att patienterna hade liknande tankar och åsikter om smärtlindring.  

 

Slutsats: Patienter med cancerdiagnos under palliativ vård upplever smärta fysiologiskt samt 

psykologiskt. Smärta och effekterna av denna förhindrar patienternas möjlighet till bra 

livskvalitet trots svår sjukdom, vilket är ett av målen för palliativ vård. För att systematisk 

smärtskattning ska fungera adekvat krävs en öppen och ärlig dialog mellan patient och 

vårdpersonal, vilket ställer krav på att det finns förtroende för vårdpersonalen. Patienternas 

beskrivningar av smärtlindring visar på en utbredd okunskap samt rädsla kring smärtlindrande 

läkemedel hos patienterna. Patienternas tankar och åsikter om smärtlindring visade i 

föreliggande arbete bristen av information från vårdpersonal till patient.  
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ABSTRACT 

Background: Palliative care is provided to relieve suffering among patients’. Symptom 

control is an important aspect in the palliative care. Pain at end of life is a common 

phenomenon in patients’ with advanced cancer. Experienced pain increases suffering among 

patients’ at palliative care 

  

Aim: The purpose of this article is to compile research about pain experiences in patients with 

cancer diagnosis under palliative care.  

 

Method: A literature review where 10 qualitative original article were examined. The articles 

were found on CINAHL and PubMed and were analyzed using content analysis method.  

 

Results: Patients’ with advanced cancer had strong physical experiences of pain. Experienced 

pain also had a significant psychological impact, which had an effect on patients’ well-being. 

The descriptions of systematic pain measurement were different depending on the study. The 

articles’ results generally described patients’ similar thoughts and opinions about pain relief. 

 

Conclusion: Patients with cancer diagnosis under palliative care experience pain both 

physiologically and psychologically. Pain, and the effects of pain, prevents patients’ 

possibility for quality of life despite severe illness – one of the ambitions of palliative care. 

For an adequate pain measurement, an open and honest dialogue between patients’ and health 

care professionals is vital; which also requires the trust of healthcare professionals. Patients’ 

descriptions of pain relief prove a widespread ignorance and fear of pain relieving drugs 

among patients’. Much caused by health care professional’s lack of information.   
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BAKGRUND  
Begreppet palliativ kommer från latinets ord pallium som betyder mantel. Ordet har en 

symbolisk betydelse där manteln representerar helhetsvården som ges vid livets slutskede. 

När syftet inte är att bota sjukdom övergår det vårdande syftet till att kontrollera symtom och 

lindra patientens lidande. Målet med palliativ vård är att skapa förutsättningar för livskvalitet 

för den sjuke och närstående, i detta ingår det att tillgodose fysiska, psykiska, sociala, 

existentiella och andliga behov (Friis & Strang, 2012).  

 

Beslutet att övergå från kurativ vård – där målet är att patienten ska bli frisk – till palliativ 

vård inriktning tas efter ett brytpunktsamtal med patienten där ansvarig läkare och annan 

vårdpersonal samtalar med patienten och eventuella närstående om vad ett sådant fokus 

innebär. Palliativa diagnoser kan se olika ut beroende på vilken grundsjukdom patienten har, 

gemensamt är målet med åtgärderna som utförs; även den palliativa vårdens varaktighet 

varierar. Specialiserade vårdavdelningar som vårdar vid livets slutskede kallas för hospice, 

däremot kan patienter med palliativ diagnos även vara inneliggande på andra avdelningar 

inom slutenvården och i vissa fall även vårdas i hemmet (Friis & Strang, 2012).  

 

Livskvalitet trots svår sjukdom  
Världshälsoorganisationens (i.d) (WHO) definition av palliativ vård grundar sig på ett 

palliativt förhållningssätt som strävar efter att förbättra livskvaliteten hos patienter och 

närstående trots svår sjukdom. Palliativ vård ska inte enbart lindra utan även förebygga 

lidande genom tidig upptäckt, analys, behandling av smärta samt med hänsyn till andra 

fysiska, psykosociala och existentiella problem som uppkommer vid livets slut.  

 

Palliativ vård ska enligt WHO (i.d) utgå från fyra hörnstenar. En av dessa är symtomlindring 

som innefattar att erbjuda smärtlindring samt lindra andra plågsamma symtom som kan 

uppkomma. Det palliativa förhållningssättet innebär också att bekräfta livet samt att se döden 

som en normal process. Intentionerna med palliativ vård ska inte vara att påskynda eller 

fördröja döden. Även stöd och hjälp till patienten för att möjliggöra ett så aktivt liv som 

möjligt fram till döden är en central del. Den andra hörnstenen syftar till att hjälpa närstående 

hantera sin situation under patientens svåra sjukdom samt efter dödsfallet.  
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I den tredje hörnstenen rekommenderar WHO (i.d) ett teambaserat förhållningssätt där 

stödjande och rådgivande samtal till patienter och närstående ingår. God palliativ vård ska 

gynna patientens möjlighet till god livskvalitet och kan ha en positiv inverkan på sjukdomens 

förlopp. Den fjärde hörnstenen utgörs av begreppen kommunikation och relation med 

patienten och de närstående. Två viktiga aspekter som behövs för att kunna ge en god palliativ 

vård. 

 

Palliativ cancervård  
Cancervården har utvecklats det senaste decenniet. Det har inte enbart gjorts medicinska 

framsteg utan vården har också blivit bättre på att bemöta patienter med cancer och deras 

närstående (Friedrichsen, 2012). Ordet cancer är för många patienter skrämmande och 

känsloladdat. När en patient får sin cancerdiagnos och påbörjar en behandling är intentionen 

kurativ, att patienten ska bli frisk från sin cancer. I en del fall behöver dock förhoppningen om 

att patienten kan bli frisk från sin cancer överges och behandlingen övergår då till en palliativ 

sådan (Glimelius, 2012).  

 

Cancer som behandlas palliativt kan delas in i en tidig fas och en sen fas. I den tidiga 

palliativa fasen är cancern obotlig men det finns möjlighet till tumörspecifik behandling, där 

målet är att förlänga livet och bibehålla hög livskvalitet. Tiden mellan tidig och sen palliativ 

fas kan variera från veckor till månader och även flera år. När biverkningarna från den 

tumörspecifika behandlingen är så svåra att de förhindrar en god livskvalitet samt ökar 

patientens lidande bör behandlingen ses över och vårdpersonal samtala med patienten om att 

avbryta denna. I den sena palliativa fasen är tumörspecifik behandling avbruten och målet är 

varken att förlänga eller förkorta livet, utan att skapa förutsättningar för livskvalitet trots att 

döden är förväntad. Det är svårt att avgöra hur lång tid den sena palliativa fasen varar, i de 

flesta fallen inträffar döden inom några veckor eller någon månad (Friis & Strang, 2012). 
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Symtomkontroll inom palliativ cancervård 

Symtomkontroll är en viktig aspekt inom all palliativ vård, i synnerhet för att stödet i 

psykiska, existentiella och andliga behov ska fungera adekvat. Effektiv symtomkontroll 

innebär frihet från smärta, illamående och andra plågsamma symtom som inte enbart 

motverkar en god död, utan omöjliggör en känsla av kontroll och autonomi för patienter som 

vårdas i livets slutskede. Detta är inte enbart viktigt för patienten i fråga, utan även för de 

närstående (Strang, 2012).  

 

Smärta är ett symtom som bör uppmärksammas och behandlas hos patienter med palliativ 

diagnos (Strang, 2012). Den Internationella föreningen för smärta (IASP) (2017) definierar 

smärta som “en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller 

möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada”. För patienten är smärta ett 

plågsamt symtom som påminner om sjukdom och död; upplevd och okontrollerbar smärta kan 

ge upphov till och förvärra andra symtom som exempelvis ångest och oro, vilket ökar 

patientens lidande och därmed förhindrar bästa möjliga förutsättningar för livskvalitet trots 

palliativ diagnos (Strang, 2012).  

 

I Kastbom, Milberg & Karlsson (2016) intervjuades 66 patienter med cancerdiagnos i 

palliativ fas om deras uppfattningar av en god död. I studien beskrev patienterna döden som 

en process, där en god dödförknippades med att leva men också att vara förberedd och inställd 

på att dö. Patienterna med cancer i palliativ fas kännetecknade en god död med att få dö utan 

obehag, med frånvaro av plågsamma symtom och lidande, med välbevarad självbild och 

sociala relationer intakta.  

 

Riktlinjer för behandling av smärta vid palliativ vård  
I Socialstyrelsens mål ingår det att cirka 98% av alla patienter med palliativ diagnos också ska 

ha en ordination av opioid mot smärta vid behov (Socialstyrelsen, 2017). Det är läkaren som 

ansvarar för att ordinera rätt läkemedel när en patient har fått en palliativ diagnos. 

Ordinationer av läkemedel som inte gynnar patienten i en palliativ fas ska sättas ut och 

ersättas med palliativa läkemedel – exempel på sådana är opioider mot smärta, läkemedel mot 

eventuell rosslighet samt ångestlindrande (Lindqvist & Rasmussen, 2014).  
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Med opioider medföljer även biverkningar som potentiellt kan öka patientens lidande. 

Illamående och trötthet är vanliga biverkningar i början. Opioidanvändning under en längre 

tid ökar även risken för förstoppning. Dåsighet är en effekt av opioider och kan uppstå trots 

adekvat dos. Det finns även en risk för andningsdepression vid för stora doser opioider, vilket 

kan resultera i att patienten dör i förtid (Lindqvist & Rasmussen, 2014; Norlen, 2014). 

 

Larsson och Wijk (2007) har undersökt smärtlindrande preparats effekt på livskvalitet hos 

patienter med cancer som vårdas palliativt. I deras studie framgår det att smärtlindring ger 

patienterna ett nytt perspektiv på hälsa och möjlighet till ett bra liv trots svår sjukdom. 

Patienterna i studien beskrev att smärtlindring och frånvarandet av smärta förstärkte deras 

känsla av kontroll och ändrade deras syn på livet.  

 

Systematisk smärtskattning inom palliativ vård 
Socialstyrelsen (2017) rekommenderar att systematisk smärtskattning bör göras på alla som 

vårdas i livets slutskede. Smärtskattning är avgörande för att kunna uppmärksamma 

obehandlad smärta i god tid. Enligt statistik från Socialstyrelsen (2017) är det endast 41% av 

alla patienter med palliativ diagnos som smärtskattas. Systematisk smärtskattning kan göras 

med olika instrument beroende på vilken patientgrupp som vårdas. Instrumenten är ett stöd 

för att lättare kunna uppmärksamma, identifiera, värdera och dokumentera smärta hos 

patienter. Användningen av smärtskattningsinstrument bygger på patientens egna uppfattning 

av smärta (Bergh, 2014).  

 

Det finns inget specifikt smärtskattningsinstrument för patienter med palliativ diagnos, 

däremot finns det instrument som är mer eller mindre lämpliga beroende på hur adekvat 

patienten är. Som vårdpersonal är det därför viktigt att välja rätt instrument för varje patient.  

Exempel på vanliga smärtinstrument är Visuell Analog Skala (VAS) där en horisontell linje 

med ändarna markerade med “ingen smärta” samt “värsta tänkbara smärtan” ska hjälpa 

patienter flytta på en pil för att visa hur ont de upplever att de har. Numerisk skattningsskala 

(NRS) liknar VAS men skiljer sig genom att patienten får skatta sin smärta mellan ett och tio 

där ett representerar ingen smärta och tio värsta tänkbara sådan (Bergh, 2014). 

 

  



	 5 	

Enligt det Svenska palliativregistret (2017) var det endast 42 procent av patienterna som 

vårdades palliativt år 2016 som också smärtskattades under deras sista levnadsvecka. 

Målnivån är att smärtskattning under den sista levnadsveckan bör göras på alla patienter som 

vårdas palliativt, vilket innebär ytterligare 29 000 personer år 2017.  

 
Av patienter med cancerdiagnos är det ca 40–50 procent som rapporterar smärta som symtom 

(Lorentsen & Grov, 2010). Vid mer framskriden cancerdiagnos upplevs smärta av 70–80 

procent av patienterna och 90 procent av de patienter som avlider upplever smärta vid livets 

slutskede (Eckerdal, 2001). 

 

Sjuksköterskans roll i palliativ omvårdnad 

Den svenska sjuksköterskeföreningen har översatt International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor. Där finns det beskrivet fyra grundläggande fundamentala 

områden för en sjuksköterska: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskan har ett moraliskt och etiskt ansvar för den vård hon utövar (Svenska 

sjuksköterskeföreningen, 2014) 

 

För sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad finns det en specifik kompetensbeskrivning. 

Sjuksköterskan inom den palliativa vården ska ha fördjupad kunskap om optimal 

symtomlindring, även fördjupad medicinsk kunskap om smärttillstånd. Sjuksköterskan ska ha 

förmåga att tillsammans med vårdteamet förebygga, behandla och lindra symtom som 

uppkommer hos patienter med palliativ diagnos. Sjuksköterskan ska respektera patientens 

autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan ska ha förmåga att ta tillvara på 

patienternas resurser för att bidra till välbefinnande (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2008).  

 

Teoretisk utgångspunkt  
Kari Martinsen är en norsk sjuksköterska som idag är verksam som professor inom 

omvårdnadsvetenskap i Norge (Martinsen, 2006). Martinsens teori om omvårdnadens 

grundprinciper bygger på att omsorg är en förutsättning för mänskligt liv. Omsorg är något 

människan har inom sig och i all omvårdnad som utförs bör omsorg utgöra grunden. 

Människan är bunden till kollektiva sammanhang och en förutsättning för att omsorg ska 

fungera är att ena parten uttrycker omsorg när den andra parten lider och är i behov av 

omsorg.  
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Omsorgsarbete har tre karaktärsdrag; människan som får omsorg befinner sig en situation 

som ej är självhjälpande. Omsorgsrelationen innebär ansvar och förpliktelser från den som 

utövar omsorgen. Relationen grundar sig även på att den som utövar omsorg ej förväntar sig 

något i gengäld. Sjuksköterskan bör besitta vissa kunskaper och färdigheter för att kunna 

arbeta med omsorg som grund, även om målet inte alltid är att den sjuke ska bli frisk igen. 

Det handlar om att upprätthålla de funktioner som patienten har samt undvika försämring. 

Genom detta arbete kan det bidra till människan känner välbefinnande trots svår sjukdom 

(Martinsen, 1989). 

 

Problemformulering  
För patienter som vårdas i livets slutskede är smärta ett plågsamt symtom som skapar och 

förvärrar lidande. Eftersom palliativ vård utgörs av en helhetsvård där fysiska, psykiska, 

existentiella samt andliga behov ska tillfredsställas är det av stort intresse att vårdpersonal 

arbetar systematiskt och evidensbaserat. Sjuksköterskor med ökad förståelse för hur patienter 

med cancerdiagnos under palliativ vård upplever smärta samt patienternas syn på det 

systematiska arbetet som följer därefter har möjligheten att minska på lidandet och bidra till 

ett, för patienten, bra liv trots svår sjukdom. Därav bör det lyftas fram hur patienter med 

cancerdiagnos upplever sin smärta, vilken inverkan denna kan ha på patientens liv samt hur 

patienten ser på arbetet med smärtbehandling och smärtskattning. 

 

Syfte  
Syftet med detta projekt är att sammanställa forskning om smärtupplevelser hos patienter med 

cancerdiagnos i palliativ fas.   

 

Frågeställningar  
Hur upplever patienter med cancerdiagnos i palliativ fas sin smärta? 

Hur beskriver patienter med cancerdiagnos i palliativ fas smärtskattning och smärtlindring? 
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METOD 
 

Design  
Beskrivande design med litteraturöversikt som metod. Litteraturöversikt innebär att man 

sammanställer den evidens som finns inom ett område. Detta bidrar till ett perspektiv över det 

området (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Sökstrategi 

Urval av databaser  
Databaserna som användes var PubMed och CINAHL. Båda databaserna är relevanta inom 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökord  
Svenska MeSH-termer som är relevanta för ämnet användes i sökningen. Sökorden som 

använts är följande: palliative care*, cancer*, pain*, patients experience*, pain management*. 

Nedan presenteras sökresultat med sökorden (Tabell 1 och 2).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  
Endast vetenskapliga artiklar där kvalitativa studier har använts som metod har inkluderats i 

detta projekt. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha publicerats mellan januari 2002 

till november 2017 samt vara skrivna på engelska. Studierna skulle även vara tillgängliga som 

fulltext inom Uppsala Universitets databaser. Studier vars undersökningsgrupp utgjordes av 

vuxna patienter med cancerdiagnos som erhåller palliativ vård inkluderades.  

 

Exklusionskriterierna innehöll studier som har gjorts på yngre patientgrupper, specifikt barn 

och tonåringar upp till 18 år. Geografiska och kulturella aspekter togs inte i beaktande vid 

urvalet av artiklarna till denna studie. 
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Tillvägagångssätt 
Sökningen genomfördes i PubMed och CINAHL i november 2007. Utifrån sökorden 

skapades olika kombinationer för att hitta artiklar i databaserna. Dubbletter uppkom under 

sökningen i CINAHL, vilka ej togs med. Titlarna på sökresultaten granskades först för att få 

en uppfattning om innehåll. Ansågs dessa relevanta granskades sedan artiklarnas abstract. 

Detta resulterade i att artiklar som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar kunde 

sorteras ut. Varje artikel lästes enskilt av författarna för att sedan diskutera vilka som hade 

uppfyllt inklusionskriterier och svarade på syftet. Artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades 

(Tabell 1 och 2). 

 

Tabell 1, Sökning i PubMed. 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

rubriker 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

valda 

palliative care* AND pain* 9318 100 10 0 

palliative care* AND cancer* 20078 100 10 0 

palliative care* AND pain 

management* 

3526 100 10 0 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* 

5607 2000 50 0 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* AND pain management* 

2094 2094 50 5 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* AND pain management* AND 

patients experience 

229 229 30 1 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* AND patients experience 

567 567 20 4 

Palliative care* AND pain* AND 

patient 

experience 

921 921 25 1 
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Tabell 2, Sökning i CINAHL. 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

rubriker 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

valda 

palliative care* AND pain* 1168 40 5 0 

palliative care* AND cancer* 2144 40 5 0 

palliative care* AND pain 

management* 

316 40 5 0 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* 

760 40 5 0 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* AND pain management* 

207 40 5 0 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* AND pain management* AND 

patients experience 

38 38 5 0 

palliative care* AND cancer* AND 

pain* AND patients experience 

118 118 7 0 

Palliative care* AND pain* AND 

patients 

experience 

172 172 5 1 
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Forskningsetiskt övervägande 
I denna litteraturstudie har etiska ställningstaganden genomförts. Inkluderande studier är 

granskade och godkända av en etisk kommitté eller beskriver etiska överväganden (Forsberg 

& Wengström, 2016). Alla resultat är presenterade objektivt, oberoende av egna åsikter. År 

2004 utformades en lag som behandlar etikprövning av forskning som ska utföras på 

människor. Sådan forskning får endast godkännande om den utförs med respekt för 

människorvärdet. Etikprövning bör alltid behandla mänsliga rättigheter och grundläggande 

friheter (CODEX, 2017).  

 

Bearbetning och analys 
Bearbetning och analys bestod av två delar: kvalitetsanalys och resultatanalys. Kvalitetsanalys 

och resultatanalys gjordes på samtliga 12 artiklar. Efter granskning diskuterade författarna om 

artiklarnas resultat samt relevans för syftet, varpå 10 artiklar valdes ut till denna 

sammanställning.  

 

Kvalitetsanalys 
Kvalitetsanalysen gjordes med hjälp av en modifierad granskningsmall för kvalitativa studier 

från Forsberg och Wengström (2016). Den modifierade mallen innehöll frågor kring 

studiernas innehåll med svarsalternativen “ja” eller “nej”. Enligt den justerade mallen kunde 

en artikel sammanlagt få 17 poäng - på frågan “finns det risk för bias?” gav svaret “ja” noll 

poäng och “nej” ett poäng. Frågan “ska artikeln inkluderas?” valdes bort då denna inte var 

relevant för avgörande av kvalitet på artiklarna. Poängen räknades därefter ihop och om 

summan var från 12 och uppåt ansågs artikeln erhålla hög kvalitet medan artiklar med 

poängen 10 eller 11 hade medelhög kvalitet. Ingen av de inkluderade artiklarna bedömdes ha 

låg kvalitet.  

 

Resultatanalys 
Artiklarna som valdes till detta projekt genomgick en innehållsanalys. Författarna till 

projektet läste igenom alla artiklar ett flertal gånger för att sedan fokusera på studiernas 

resultat. Med i sammanställningen är de relevanta delarna från varje artikels resultat. Likheter 

och skillnader mellan studierna lyftes upp och analyserades (Forsberg & Wengström, 2016). 

Tillvägagångssättet resulterade i tre huvudkategorier och åtta underkategorier.  
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RESULTAT 
Tio kvalitativa originalartiklar med medelhög eller hög kvalitet granskades till denna 

litteraturstudie. Artiklarna som inkluderades var publicerade mellan januari år 2002 till 

november 2017. Studierna utfördes i Sverige, Storbritannien, USA, Libanon, Kanada och 

Malaysia. Samtliga studier använde sig av en kvalitativ metodik, specifikt semi-strukturerade 

intervjuer (Bilaga 1). Resultatanalysen ledde till kategorier och underkategorier för att 

sammanställa resultaten utifrån syftet (Tabell 3). 

 

Tabell 3, kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Att uppleva cancersmärta Fysiska sensationer 

 Smärta vid rörelse 

 Psykologiska konsekvenser 

Beskrivning av smärtskattning Syn på systematisk smärtskattning 

 Patientens relation med vårdpersonalen 

Beskrivning av smärtbehandling Syn på smärtlindring 

 Rädsla för biverkningar 

 Information 

 

Att uppleva cancersmärta 
I samtliga studier intervjuades patienter med cancerdiagnos som vårdas palliativt om deras 

upplevelser av smärta. Patienternas redogörelser för dessa upplevelser resulterade i tre 

underkategorier. Fysiska sensationer: skildrade de sensoriska symtomen som patienterna 

upplevde av deras smärta. Smärta vid rörelse: presenterade hur patienterna upplevde smärtan 

i rörelse och vilka förhinder detta förde med sig. Psykologiska konsekvenser: omfattade de 

psykologiska effekterna som patienterna upplevde orsakades av smärtan.  
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Fysiska sensationer 
I fem av studierna kunde patienterna urskilja två typer av smärta, akut och mindre akut. 

Exempel på begrepp som patienterna använde för att beskriva deras upplevelser av akut 

smärta var krossande, huggande, vass, skarp, brännande, förlamande eller outhärdlig 

(Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund, 2004; Coyle, 2004; Hackett, Godfrey & Bennet, 

2016; McPherson, Hadjistavropoulos, Lobchuk & Kilgour, 2013; Pathmawathi, Beng, Li, 

Rosli, Sharwend, Kavitha & Christopher, 2015).  

 

I två av studierna hade patienter använt sig av liknelser för att förklara deras akuta 

smärtupplevelser: patienter använde uttryck som att det känns som att bli knivhuggen, 

styckad, att huvudet ska explodera, att tusen nålar sätts in i en eller att någon häller varmt 

vatten på huden (Boström et al., 2004; Hackett et al., 2016).  

 

Den mindre akuta smärtan karaktäriserade patienterna som obehag, kramp eller konstant 

molande värk (Boström et al., 2004; Hackett et al., 2016; McPherson et al., 2013; 

Pathmawathi et al., 2015).  

 

Smärta vid rörelse 
I en av studierna upplevde patienter att smärtan inte bröt ut vid någon specifik tidpunkt eller 

något tillfälle, utan att den kunde komma närsomhelst oavsett om patienten var i rörelse eller 

inte. I samma studie fanns det också redogörelser från patienter som upplevde att rörelse 

gjorde att smärtan blev värre (Pathmawathi et al., 2015). Fem studier återgav att patienter 

upplevde att smärtan ökade om de hostade, satt eller försökte gå (Boström et al., 2004; 

Gibbins, Bhatia., Forbes & Reid, 2013; Hackett et al., 2016; McPherson, Hadjistavropoulos, 

Devereaux & Lobchuk, 2014; Pathmawathi et al., 2015). Värst var det när smärtan redan var 

påtaglig, då upplevde patienterna att mindre rörelser, till och med lägesändringar var svåra att 

utföra (Boström et al., 2014; Gibbins et al., 2013; Pathmawathi et al., 2015).  

 

Pathmawathi och medarbetare (2015) samt Hackett och medarbetare (2016) skildrade även 

patienters upplevelser av sömnsvårigheter relaterade till att patienterna inte kunde hitta en 

bekväm sovställning. I dessa studier framgick det att patienter upplevde att smärtan även 

påverkade deras sömn. 
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Psykologiska konsekvenser 
För studierna av Gibbins och medarbetare (2013), McPherson och medarbetare (2013) samt 

Webber, Davies och Cowie (2011) var ett genomgående tema att patienterna uttryckte att 

smärtan var en konstant påminnelse av deras cancer. Patienterna i studierna förknippade ökad 

smärta med att sjukdomen hade förvärrats, vilket också resulterade i att patienterna undvek att 

söka sjukvård vid sådana tillfällen. Liknande resultat sågs i studien gjord av Hackett och 

medarbetare (2016) där patienterna kände rädsla över att sjukdomen hade förvärrats om 

smärtan ökade.  

 

Patienterna upplevde en omfattande rädsla över att potentiellt ha ont. Denna rädsla kunde vara 

så stark att patienter hade ångestattacker, blev nedstämda och kände sig deprimerade 

(Boström et al., 2004; Coyle., 2004; Pathmawathi et al., 2015; Webber et al., 2011). Rädslan 

över att ha ont kunde vara starkare än rädslan över att dö och patienter uttryckte också att ett 

liv med mycket smärta inte betydde någonting för dem. Dödslängtan var något som uppkom i 

patienternas redogörelser (Coyle., 2004; Doumit, Huijer & Kelley, 2007; Pathmawathi et al., 

2015). I studien av Boström (2004) upplevde patienterna smärtan som ett levande helvete som 

var outhärdligt.  

 

Hjälplöshet och förlorat hopp, förtvivlan, förlorad kontroll över sin kropp, sin identitet och 

funktion var begrepp som patienterna använde för att förklara sina upplevelser av smärta i 

fem av studierna (Gibbins et al., 2013; Hackett et al., 2016; McPherson et al., 2013; 

Pathmawathi et al., 2015; Webber et al., 2011).  

 

Smärtans inkräktande på det vardagliga livet var ett återkommande tema i vissa studier. I 

Gibbins och medarbetare (2013) berättar patienterna om att de inte sökte hjälp för smärtan 

förrän de ansåg att den hindrade dem från att leva ett vanligt liv. Detta var sammanflätat med 

känslan av att få behålla sin självbild och funktion som även uppkom i andra studier.  

 

Boström och medarbetare (2004) samt Hacket och medarbetare (2016) visade på att patienter 

upplevde att smärtan påverkade deras humör på så sätt att de ofta kände sig ledsna och 

sorgsna över sin smärta. Patienterna uttryckte även att de inte gärna aktiverade sig när de hade 

smärta. Pathmawathi och medarbetare (2015) visade på att patienter upplevde det svårt att 

leva ett liv med smärta och kände en konstant oro över denna. 
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Beskrivning av smärtskattning 
Patienternas beskrivningar av smärtskattning resulterade i två underkategorier. Syn på 

systematisk smärtskattning: reflekterar patienternas erfarenheter av smärtskattning med 

smärtinstrument samt hur de själva ser på smärtskattning. Patientens relation med 

vårdpersonalen: beskriver vårdpersonalens roll i smärtskattning ur patienternas perspektiv.  

 

Syn på systematisk smärtskattning 
I Boström och medarbetare (2004) studie beskrev patienter en lättnad över att kunna beskriva 

sin smärta med hjälp av siffror, exemplet som togs upp i studien var då VAS. Patienter 

beskrev att det, med hjälp av siffror, var lättare att beskriva hur ont patienten hade och då 

jämfört med tidigare. Patienter uttryckte även en uppskattning till att inte behöva förklara 

smärtan med ord. I samma studie fanns det dock även patienter som ifrågasatte användningen 

av siffror för att skatta något subjektivt som smärta. Detta var även något som beskrevs av 

patienterna i studien av Gibbins och medarbetare (2013), där patienterna tyckte att det var 

svårt att sätta en siffra mellan noll och tio på en skala. Numeriska skalor beskrevs som 

utmanande och svåra att förstå, i synnerhet var det svårt att förstå innebörden av siffrorna. 

Svårigheter med att beskriva sin smärta med traditionella begrepp som brännande eller 

stickande var något som patienterna i Webber och medarbetare (2011) beskrev; patienterna 

förklarade hellre sin smärta med hjälp av känslor eller svårighetsgrad. Förutom i Webber och 

medarbetare (2011) framgick det även i McPherson och medarbetare (2013) att patienterna 

ifrågasatte numeriska smärtskattningsinstrument på det sättet att siffran fyra för dem kunde 

betyda ingen smärta alls. 

 

McPherson och medarbetare (2013) samt Gibbins och medarbetare (2013) hade båda 

beskrivningar från patienter som förklarade att deras sätt att avgöra vilken nivå deras smärta 

var på gjordes utifrån deras förmåga och funktion att delta i vardagliga aktiviteter. Detta 

inkluderade både fysisk, psykisk förmåga och funktion.  
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Patientens relation med vårdpersonalen  
Ett genomgående tema i två studier var patienterna ville ha en öppen och bekräftande dialog 

med vårdpersonalen. Patienterna ville bli sedda och tillfrågade vilket bidrog till att de kände 

att de kunde öppna upp sig om deras smärta. Att kommunicera sin smärta med vårdpersonalen 

var något som patienterna beskrev sällan hände på eget initiativ, de föredrog att bli tillfrågade 

(Boström et al., 2004; Gibbins et al., 2013). Förtroende för vårdpersonalen var ett centralt 

begrepp som uppkom när patienterna beskrev smärtskattning. Även ett välfungerande 

bemötande var fundamentalt för att patienten skulle kunna berätta om sin smärta (Boström et 

al., 2004). 

 

Beskrivning av smärtlindring 
Patienternas berättelser om smärtlindring resulterade i tre underkategorier. Syn på 

smärtlindring: återberättar patienternas syn på lindring av smärta. Rädsla för biverkningar: 

reflekterar patienternas syn på läkemedel. Information: beskriver hur patienterna ser på 

information som ges.  

 

Syn på smärtlindring 
Patienterna uttryckte en önskan om att få så mycket smärtlindring som möjligt (Boström et 

al., 2004; Doumit et al., 2007; Gibbins et al., 2013). Patienter trodde inte att det var möjligt att 

bli helt smärtfria (Gibbins et al., 2013). Kunskap om varifrån smärtan kom var högre värderat 

än att lindra den (Gibbins et al., 2013; Webber et al., 2011).  

 

Bland patienterna i studien av Hackett och medarbetare (2016) fanns det ett utbrett tvivel om 

att smärtlindring fungerade; detta härstammade från att patienterna tidigare inte fått den hjälp 

som hade önskats.  
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Patienternas syn på adekvat smärtlindring var när en kunde fokusera på annat i livet än sin 

sjukdom (Öhlen, Bengtsson, Skott & Segesten, 2002). I Coyle (2004) samt Boström och 

medarbetare (2004) var patienterna angelägna om att få vara delaktiga i sin egna 

smärtlindring – att planera och diskutera för en värdig död var viktigt. En viss frustration 

uttrycktes även hos patienterna när de ansåg att de inte bemöttes med medmänsklighet utan 

snarare som objekt. I samma studie förklarade patienterna att synen på smärtlindring 

förändrades till det negativa om bemötandet från vårdpersonalen upplevdes som bristfälligt 

(Boström et al., 2004).  

 

Rädsla för biverkningar 
Rädsla för biverkningar som beroendeproblematik och abstinens beskrevs av patienterna. 

Patienterna förklarade även att denna rädsla kunde bidra till att man undvek att ta 

smärtlindring (Boström et al., 2004; Hackett., 2016; McPherson et al., 2014; Patmawathi et 

al., 2015). Opioider var patienternas största bekymmer och patienter beskrev att de var så 

rädda för biverkningar att de endast tog opioider som en sista utväg (Webber, 2011). Patienter 

framförde också en rädsla över hur opioiderna påverkade sinnet. Opioider bidrog till att 

patienterna kände sig påverkade och att detta var ett hinder för deras bevarande av självbild 

(Coyle, 2004; Gibbins et al., 2014; Webber et al., 2011). 

 

Information 
Patienternas kunskap om sin smärtlindring var bristfällig (Boström et al., 2004; Hackett., 

2016; McPherson et al., 2014; Patmawathi et al., 2015). I en studie av Gibbins (2013) och 

medarbetare beskrev patienterna att de enbart tog smärtstillande tabletter när smärtan inte gick 

att härda ut. I McPherson och medarbetare (2014) framgick det att tydlig information från 

vårdpersonal till patient bidrog till större förståelse hos patienten som därmed accepterade 

smärtlindrande medicin mer regelbundet (McPherson et al., 2014). 
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DISKUSSION 
Studiernas resultat visade på att patienter med cancerdiagnos i palliativ fas hade starka, 

fysiska smärtupplevelser, samt en påtaglig psykologisk påverkan som delvis orsakades av 

smärtan men även förstärktes av denna. Beskrivningarna av systematisk smärtskattning var 

olika beroende på studie. Generellt beskrev patienterna liknande tankar och åsikter om 

smärtlindring.  

 

Resultatdiskussion 
 

Att uppleva cancersmärta 
Från resultaten i fem studier framgick det tydligt att patienterna hade kraftfulla fysiska 

sensationer och upplevelser från sin smärta. Patienterna använde symboliska uttryck när de 

förklarade sin smärta, i synnerhet när de berättade om deras akuta smärtupplevelser. Samma 

studier visade även på att patienter med cancerdiagnos under palliativ vård upplever olika 

sorters smärta och att upplevelserna är olika beroende på vilken smärta patienten har 

(Boström et al., 2004; Coyle, 2004; Hackett et al., 2016; McPherson et al., 2013; 

Pathmawathi., 2015). Patienter upplevde även att smärtgenombrott kunde uppkomma oavsett 

om de redan var i rörelse eller inte, varpå de kände sig begränsade i deras vardag (Boström et 

al., 2004; Gibbins, Bhatia., Forbes & Reid, 2013; Hackett et al., 2016; McPherson et et al., 

2014; Pathmawathi et al., 2015).  

 

Definitionen av smärta enligt den Internationella föreningen för smärta (IASP) (2017) är “en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller möjlig 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada”. Sammanfattningsvis fann författarna 

till föreliggande arbete att patienterna i samtliga studier förklarat sin smärta på sådant sätt. De 

starka fysiska sensationerna i kombination med liknelserna som patienterna använde samt den 

inverkan patienterna tyckte att deras upplevelser hade i deras vardag representerar även ett 

ökat lidande för varje individ.  

 

Gemensamt för studierna var de psykologiska konsekvenserna som medföljde smärtan. 

Patienterna förknippade smärtan med att sjukdomen hade förvärrats, smärtan upplevdes även 

som en konstant påminnelse av deras cancer (Gibbins et al., 2013; McPherson et al., 2013; 

Webber et al., 2011). 
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I en studie av Collins, de Vogel-Voogt, Visser, van der Heide (2008) påvisades en stark 

korrelation mellan smärta och depression. Något som även framkom i denna 

sammanställning. De emotionella upplevelserna som patienterna i studierna uttryckte var 

hjälplöshet, förlorat hopp, förtvivlan samt förlorad kontroll över sin kropp, sin identitet och 

funktion. Även dödslängtan, nedstämdhet och ångestattacker var något som uppkom i 

patienternas berättelser (Boström et al., 2004; Coyle., 2004; Doumit et l., 2007; Gibbins et al., 

2013; Hackett et al., 2016; McPherson et al., 2013; Pathmawathi et al., 2015; Webber et al., 

2011). Hjälplöshet hos döende patienter med cancerdiagnos undersöktes även av Sand, Strang 

& Milberg (2008) där resultatet visade på att mer än hälften av de 106 patienterna som var 

med i denna studie upplevde dessa fenomen. Precis som Strang (2012) förklarade är smärta 

ett symtom som påminner patienten om sjukdom och död, där upplevd sådan kan förvärra 

andra symtom som ångest och oro. Således rapporterade patienterna in emotionella reaktioner 

som konsekvenser av deras upplevda smärta, vilket visar på att upplevd smärta inte enbart har 

fysiska påföljder utan även psykiska.  

 

Beskrivning av smärtskattning 
Enbart i Boström och medarbetare (2014) var patienterna positivt inställda till användning av 

smärtskattningsinstrument såsom VAS. Medan patienterna i Gibbins och medarbetare (2013) 

samt McPherson och medarbetare (2013) beskrev svårigheter med att förknippa vilken siffra 

som bäst beskrev deras smärta. I dessa studier framgick det att patienter skattade sin smärta 

efter deras välmående den dagen. Att beskriva smärta med känslor och svårighetsgrad 

uppfattades även enklare (Webber et al., 2011).  

 

Smärtskattningsinstrument bör användas som stöd för att upptäcka, identifiera och behandla 

smärta hos patienter i palliativ vård (Bergh, 2014). Detta ingår även i Socialstyrelsens 

riktlinjer (2017) som beskriver att systematisk smärtskattning ska ske inom den palliativa 

vården; målet är att alla patienter med palliativ diagnos ska smärtskattas systematiskt även 

under sista levnadsveckan. Svårigheterna med systematisk smärtskattning var bland annat att 

patienterna inte alltid förstod hur de skulle skatta sin smärta med siffror då smärta för dem var 

en subjektiv upplevelse. Det visades genom att patienter beskrev att de ofta utgick från hur 

deras fysiska och psykiska funktion och välmående var den dagen (Gibbins et al., 2013; 

McPherson et al., 2013). Vilket visar på att vissa patienter värderar deras funktion i det 

vardagliga livet samt utgår ifrån denna vid reflektion över deras smärta och påverkan av den.  
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Inom den palliativa vården ingår det i sjuksköterskans roll att identifiera behov, att arbeta 

förebyggande och förhindra att symptom som förvärrar respektive individs lidande 

uppkommer (Friedrichsen, 2012). Detta arbete är inte möjligt att genomföra om det inte finns 

ett förtroende för vårdpersonalen. Det framgick i Boström och medarbetare (2004) samt 

Gibbins och medarbetare (2013).  

 

Beskrivning av smärtlindring 
Bland patienterna uttrycktes det en stark önskan av att erhålla så mycket smärtlindring som 

möjligt (Boström et al., 2004; Doumit et al., 2007; Gibbins et al., 2013). Användandet av 

opioider var för patienterna det största bekymret. Patienterna betraktade smärtlindring som en 

välsignelse och en förbannelse; då patienterna inte enbart upplevde sig bli smärtfria, utan 

också dåsiga. Rädslan för att bli beroende samt få abstinens var utbredd bland patienterna 

(Boström et al., 2004; Hackett., 2016; McPherson et al., 2014; Patmawathi et al., 2015). 

Påverkan från opioiderna gjorde att patienterna kände att de förlorade sin roll, självbild och 

mentala funktion (Coyle, 2004; Gibbins et al., 2014; Webber et al., 2011).  

 

Precis som andra läkemedel medföljer det även biverkningar vid opioidanvändning (Lindqvist 

& Rasmussen, 2014; Norlén, 2014). En god palliativ vård innehåller god kommunikation där 

stöd och rådgivande samtal ingår (Världshälsoorganisationen, i.d.). Från studierna framgick 

det att patienterna inte var adekvat informerade om smärtlindring och framför allt inte om 

effekten av deras läkemedel (Boström et al., 2004; Hackett., 2016; McPherson et al., 2014; 

Patmawathi et al., 2015). Ett bevis på att en god palliativ vård förhindras när patienten inte är 

tillräckligt informerad.  

 

Sjuksköterskans roll 
I Werkande och Harstäde (2004) beskrev nio patienter med cancerdiagnos i palliativ fas vad 

god vård vid livet slutskede innebar. Där uppkom tre teman som var viktiga för patienterna. 

Delaktighet, med möjlighet att ställa frågor samt diskutera sin situation med vårdpersonal. 

Tillit och förtroende för vårdpersonalen. Samt säkerhet, där kontinuitet och kompetens hos 

vårdpersonalen ansågs vara en viktig aspekt.  Liknande resultat upptäcktes i denna översikt, i 

Boström och medarbetare (2004) beskrev patienterna att ett välfungerande bemötande var 

viktigt för att som patient kunna berätta om sin smärta.  
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Det framgick även att patienterna ansåg att det var vårdpersonalens ansvar att fråga och 

initiera en dialog om smärta med patienten (Boström et al., 2004; Gibbins et al., 2013). 

 

Kari Martinsens omsorgsteori (1989) tydliggör att en patient med cancerdiagnos under 

palliativ vård befinner sig i beroendeställning och sjuksköterskan i maktställning. Teorin 

utgår från att sjuksköterskan bör arbeta med omsorg, utifrån varje individs behov samt inte 

låta personliga värderingar ha inverkan på yrkesrollen. Utifrån ett samhällsperspektiv kan 

sjuksköterskan bidra med förbättring inom den palliativa cancervården, specifikt inom 

livskvalitet. Patienten kommer alltid vara beroende av sjuksköterskans bedömningar, likväl är 

sjuksköterskan beroende av patientens uttryck och önskemål för att kunna ge bästa möjliga 

vård. Genom att sjuksköterskan ser den unika individens olika smärtupplevelser som lidande 

och vårdar genom omsorg skulle individens livskvalitet förbättras. Resultatet från artiklarna 

speglar även att patienter värderar livskvalitet och att känslan av att det finns en värdig sådan 

gynnar patienternas psykiska välmående.  Patienternas beskrivning av en god död i Kastbom 

och medarbetare (2016) var en död i frånvaro av plågsamma symtom och lidande – något som 

sjuksköterskan direkt kan påverka med tanke på hennes arbete med läkare.  

 

Sjuksköterskans etiska kod (ICN) (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2014) beskriver att 

smärtlindring är ett viktigt område i sjuksköterskans yrke. Eftersom upplevd smärta har en 

sådan fysisk, psykisk och existentiell påverkan på patientens liv. Detta bidrar till att det ökar 

lidandet hos patienterna.  Sjuksköterskan bör se till att smärtlindring är adekvat för att minska 

det lidande som kan bli hos patienten med cancerdiagnos under palliativ fas.  

 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes till denna sammaställning var litteraturöversikt med kvalitativa artiklar. 

Denna metod ansåg mest lämplig då sammanställningen skulle innehålla forskning av 

subjektiva upplevelser och känslor. Översikt bidrar till att man får sammanställning av den 

evidens som finns inom området (Forsberg & Wengström, 2016). Primärt var tanken med 

detta projekt att sammanställa forskning om smärtupplevelser hos patienter med palliativ 

diagnos.  
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När den första sökningen av artiklar initierades visade det sig att majoriteten av artiklarna som 

hittades handlade om patienter med cancerdiagnos under palliativ vård; därav bestämde sig 

författarna för denna inriktning. Kvalitativ forskning kring patienter med cancerdiagnos i 

palliativ fas var mer tillgänglig än sådan om patienter med annan palliativ diagnos. 

 

I denna sammanställning användes 10 kvalitativa artiklar där intervjuer med patienter som 

diagnostiserats med obotbar cancer användes som metod. Patienter som vårdas palliativt är 

några av de mest sårbara patienterna, därför var det viktigt att artiklarna som inkluderades 

hade ett etiskt övervägande. Samtliga studier hade kriterier för patienterna som fick vara med 

och intervjuas. Exempel på dessa var att patienten själv fick välja om den ville vara med eller 

inte, patienten fick inte vara kognitivt nedsatt, patienten kunde när som helst under studiens 

gång avbryta sitt deltagande. Ur ett etiskt perspektiv anses detta vara en styrka med projekt.  

Även om majoriteten av forskningen som hittades handlade om patienter med palliativ 

cancerdiagnos och denna var lättare att hitta, ansågs även denna vara otillräcklig och det finns 

ett behov av ytterligare kvalitativ forskning specifikt om smärtupplevelser hos denna 

patientgrupp. Inklusionskriterierna för denna sammanställning innefattade att artiklarna inte 

skulle vara äldre än 15 år, ursprungligen skulle enbart artiklar som inte var äldre än 10 år 

inkluderas; eftersom antalet artiklar som hittades med det ursprungliga kriteriet var 

otillräckliga utökades antal år. I övrigt exkluderades artiklar som undersökte de yngre 

patientgrupperna, specifikt barn och tonåringar upp till 18 år. Främst för att 

sammanställningen skulle bli mer generaliserbar för den vuxna patientgruppen. 

 

Två databaser valdes ut för att genomföra sökningarna i: PubMed och CHINAL. Dessa två 

databaserna är relevanta inom omvårdnad och medicin. Med tanke på att det var svårt att hitta 

relevanta artiklar hade en tredje databas exempelvis PsycINFO – som behandlar upplevelser 

hos patienter – varit en lämplig databas att inkludera (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Geografiska och kulturella aspekter togs inte i beaktande till denna sammanställning då det 

primära syftet var att göra en översikt samt att få en inblick i patienters upplevelser och 

beskrivningar av smärta; ur ett patientperspektiv ansågs därför geografiska och kulturella 

skillnader inte vara av stor vikt. Resultatet från studierna påvisade även detta, patienternas 

upplevelser och beskrivningar skiljdes sig inte beroende på var studien gjordes.  
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Däremot skiljde det sig på så sätt att patienterna i de västerländska länderna (Sverige, 

Storbritannien, USA, Kanada) inte förlitade sig lika mycket på sin religion vid bearbetning av 

smärtan som patienterna i Libanon och Malaysia gjorde. Hade dessa aspekter tagits i 

beaktande hade man kunnat dra mer slutsatser och diskussioner om de kulturella skillnaderna 

och hur det ser ut olika när det kommer till smärtupplevelser hos patienter.  

 

Kvalitetsanalysen av artiklarna gjordes med hjälp av en modifierad mall för granskning av 

kvalitativa studier av Forsberg och Wengström (2016). Denna modifierades genom ett 

poängsystem på alla “ja”- och “nej”-frågor. Detta kan ses som en svaghet då vissa frågor 

egentligen värderas högre än andra. Däremot diskuterades artiklarna även efter 

resultatanalysen, för att lättare urskilja vilka artiklar vars resultat var relevant för den här 

sammanställnings syfte. Vilket resulterade i att två artiklar valdes bort på grund av att 

författarna insåg att artiklarnas innehåll inte kunde stödja sig på litteraturöversiktens syfte.  

Resultatanalysen medförde kategorier och underkategorier som författarna ansåg var 

relevanta för att svara på frågeställningarna till detta projekt. 

 

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 
Att fånga upp patienternas smärtupplevelser ligger i sjuksköterskan intresse för att kunna 

undvika onödigt lidande i livets slutskede. Vidare forskning om hur smärta upplevs av 

patienter med cancerdiagnos i palliativ fas skulle understödja det omvårdnadsarbetet 

sjuksköterskan utför. Detta skulle bidra till en djupare inblick samt förståelse för hur patienter 

uppfattar sin smärta. Palliativ vård innebär att patienten får en helhetsvård vid livets slutskede 

(Friis & Strang, 2012). Fri från smärta är en av alla aspekter som ska fungera adekvat för att 

patienten ska få värdig och human vård. Fler kvalitativa studier inom området skulle kunna 

tillföra fler upplevelser och tankar från patienter med cancerdiagnos under palliativ fas, det 

skulle kunna bidra till att vården får ytterligare mer kunskap för att kunna utgöra en palliativ 

vård där patienten står i centrum. Ytterligare forskning skulle också kunna uppmärksamma 

aspekter som denna sammanställning inte tagit i beaktande. Exempelvis kulturella, 

geografiska, religiösa aspekter samt hur dessa påverkar patienternas upplevelser men även 

den palliativa vården i sig. Vidare forskning kan också, ännu mer, tydliggöra hur stort behov 

en patient i livets slutskede har av olika resurser, så som stödsamtal, information och 

tillgänglighet.  
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Slutsats 
Sammanfattningsvis påvisar denna sammanställning att patienter med cancerdiagnos under 

palliativ vård upplever smärta på två plan: fysiologiskt och psykologiskt. Den fysiska smärtan 

har även en stor inverkan på patienternas mentala välbefinnande. De negativa konsekvenserna 

smärtan har på patienternas mentala välbefinnande kan tolkas på så sätt att det förhindrar 

patienternas möjlighet till bra livskvalitet trots svår sjukdom –  ett av målen för palliativ vård. 

Gällande smärtskattning beskriver patienter att det krävs en öppen och ärlig dialog med 

vårdpersonalen angående deras smärta. För att detta ska fungera är förtroende för 

vårdpersonalen väsentligt. Patienternas syn på systematisk smärtskattning reflekterar ett 

behov av dialog mellan patient och vårdpersonal, om hur smärtan upplevs samt hur patienten 

smärtskattar; detta stärks även av att ett flertal patienter beskrev att de skattade sin smärta 

efter hur deras fysiska samt psykiska funktion var den dagen. Redogörelserna för 

smärtlindring visar på en utbredd okunskap samt rädsla kring smärtlindrande läkemedel hos 

patienterna; även detta ett ansvar som vårdpersonalen har, att informera.  
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smärtgenombrott upplevs 
individuellt hos patienter 
med avancerad 
cancerdiagnos 
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Hög 

10. Öhlen, J., 
Bengtsson, J., Skott, 
C. & Segesten, K. 
 
2002 
Sverige 
 

Being in a Lived 
Retreat—Embodied 
Meaning of Alleviated 
Suffering  
 

Att utforska om 
meningen av att lindra 
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