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Sammanfattning Allt fler människor i samhället dör på sjukhus. Detta gör att 

sjuksköterskan får ett större ansvarsområde i sin 

yrkesfunktion i relation till patientens döendeprocess. När 

patienten kommer till insikt om att livet är på väg att ta slut 

aktiveras en av de mest grundläggande försvarsmekanismer 

som människan har, ångest. För att sjuksköterskan skall 

kunna stödja patienten i upplevelsen av oro och ångest i 

döendeprocessen är det av betydelse att öka kunskapen inom 

omvårdnadsvetenskapen. Därför var syftet med denna 

litteraturstudie att beskriva patienters upplevelse av oro och 

ångest i döendeprocessen. I litteraturstudien granskades 11 

vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom 5 teman: ångest 

en del av döden, behovet av att få diskutera sin upplevelse av 

ångest, faktorer som påverkar patientens upplevda oro och 

ångest, patientens ångest relaterat till vårdteamet och 

familjen och att acceptera döden i relation till oro och 

ångest. Ångest är något naturligt för patienten att uppleva i 

döendeprocessen. Ångesten håller tillbaks patienten och gör 

att patienten får möjlighet att sammanfatta sitt levda liv vilket 

i slutändan gör att patienten kan acceptera döden. Det finns 

många faktorer som påverkar, framkallar och förstärker den 

ångesten patienten upplever. Detta kan vara alltifrån en 

förändring i omvårdnadsrutiner till ett symtom som inte går 

att kontrollera. Det finns även en positiv sida av ångest då de 

relationer patienten har till människor i sin omgivning kan 

förstärkas. Sjukvården ser patienten och närstående som en 

enhet vilket medförde att patienten kände sig tvingad att dela 

med sig av informationen till närstående, vilket förstärkte 

patientens ångest. Det behövs mer forskning för att öka 

kunskapen hos hälso- och sjukvårdspersonal om patienters 

upplevelser av ångest i döendeprocessen. 
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Abstract An increasing number of persons from the society die in 

hospitals rather than at home. This allows the nurse to gain a 

greater responsibility in their professional function in relation 

to the patients’ process of dying. When the patient realizes 

that life has reached its end, anxiety is perceived which is a 

natural defense mechanism of humans. To provide a basis for 

nurses to support the patient in this experience of anxiety, it 

is essential to improve the knowledge of the dying process in 

nursing science. The purpose of this literature study was 

therefore to describe patients’ experience of anxiety during 

the process of dying. In this study, 11 scientific articles was 

scrutinized and used as a basis for the result. This revealed 

five classes of studies: anxiety as a part of death, patients 

need for discussing their experience of anxiety, elements that 

affect the patients experienced anxiety, the patients anxiety 

related to the care team and the family and the acceptance of 

death related to anxiety. Anxiety is a natural part of the dying 

process. The anxiety slows down the patient, who is then able 

to summarize its life and to finally accept death. Many 

elements affects, provoke and amplifies the experienced 

anxiety for example changed routines or untreatable 

symptoms. There are also beneficial effects of anxiety since 

relations that the patient have with its relatives may be 

strengthened. However, healthcare currently consider the 

patient and its relatives as a unit, which may force patients to 

share information about their health status which may lead to 

an amplified sense of anxiety. More research is essential in 

order to enhance the knowledge among healthcare personnel 

of patients’ experience of anxiety in the process of dying. 
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Inledning 

Döden är något alla människor kommer i kontakt med någon gång i livet. I Sverige inträffar 

cirka 90 000 dödsfall per år (Socialstyrelsen, u.å.) och i Europa upplever omkring 221 000-

1 343 000 cancerpatienter ångest i döendeprocessen (Higginson & Constantini, 2008). En 

patient med ett kroniskt tillstånd (Morrow, 2010) som leder till döden hamnar i en 

döendeprocess. Större delen av den Europeiska befolkningen dör på sjukhus, detta medför att 

sjuksköterskan i ett vårdteam i Sverige får ett större ansvar i omvårdnaden för att lindra 

patientens lidande i döendeprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Ansvarsområdet 

betonas särskilt för sjuksköterskan i Socialstyrelsen (2005) där avsikten med 

kompetensområdet är att lindra lidande och möjliggöra en god död. Sjuksköterskan skall även 

bemöta och bedöma patienters psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behov då 

dessa är en del av patienten och påverkar hur patienten upplever döden. En människa som 

kommer i närheten av döden (Greenberg, Martens, Jonas, Eisenstadt, Pyszczynski & 

Solomon, 2003) eller tänker på döden aktiverar inbyggda försvar som ska hantera dessa 

tankar och upplevelser. Försvarens uppgift är att skydda människan mot den ångest som kan 

uppstå och de byggs upp från födseln. Försvaren förankras i hur människan ser på sig själv 

och sin omvärld. Den ångest (Lehto & Farchaus Stein, 2009) som människan känner inför 

döden består av många olika delar. De är attityder, upplevelser, förmågan att förutse sin egen 

framtid, förväntningar på framtiden och en ökad medvetenhet om sin egen dödlighet. I den 

yrkesverksamma sjuksköterskan ansvarsområde ingår det att bemöta och kommunicera med 

patienten om dennes behov i döendeprocessen. Samt att ordinera de omvårdnadsåtgärder som 

syftar till att minska patientens lidande och bevara patientens livskvalitet (Kaasa, 2001).  

 

 

Bakgrund 

 

Döden, ett hot mot människans existens 

Döden upplevs som ett hot (Lehto & Farchaus Stein, 2009) eftersom det är något okänt. Att se 

en annan människa dö eller att se en avliden människa kan förstärka den egna upplevelsen av 

ångest. Ångesten är svar på detta hot (Fridegren, Lyckander, 2009) mot människans varande 

och välbefinnande. Reaktionen på hotet (Svensson, 2010) är att människan måste välja mellan 

att undfly hotet eller kämpa mot hotet. Människor som har ångest kan både vara medveten 

eller omedveten om vad det är som har utlöst ångesten. Att vara medveten om att döden är 

förestående uttrycks genom oro, rädsla eller förtvivlan, då döden inte går att förhindra. Denna 

medvetenhet (Lehto & Farchaus Stein, 2009) om ångesten kan fungera som ett skydd mot 

ångesten då medvetenheten gör att människan kan skapa ett sätt att hantera den upplevda 

ångesten. Om människan skapar ett sätt att hantera ångesten som denne upplever så påverkar 

detta dock inte den omedvetna ångesten. Ångesten är något som finns i det omedvetna och 

som människan inte tänker på förrän det blir aktuellt. Att hela tiden tänka på döden skulle öka 

den ångest människan har i det omedvetna och i slutändan skulle det kunna påverka 

människans beteende. 

 

För det mesta förnekar människor döden (Lehto & Farchaus Stein, 2009) och ångest för att 

skydda sig mot den. Eftersom ångest kan göra att en människa blir för fylld av ångest för orka 

leva det liv han eller hon lever. Ångesten är därmed ett hot mot viljan att leva, detta för att 

ångest inte är en naturlig del av det levda livet utan en del av döden och döendet. När en 

patient närmar sig döden (Fridegren & Lyckander, 2009) övergår oftast den oro patienten 
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upplever till ångest. Ångest är normalt att känna inför döden och genom historien har ångest 

inför döden framträtt mer eller mindre tydligt enligt Fridegren och Lyckander (2009). När en 

patient är döende (Morrow, 2010) på grund av en sjukdom eller något annat tillstånd som 

leder till döden (FASS, 2010), startar en process som kallas för döendeprocessen. Den innebär 

att patientens kropp börjar stänga ner vissa av sina vitala funktioner (Morrow, 2009) och hur 

lång tid processen pågår varierar från individ till individ. För att döendeprocessen ska bli en 

tid då patienten kan acceptera den förestående döden är det av betydelse att de symtom 

patienten upplever uppfattas tidigt av sjuksköterskan i vårdteamet. Döendeprocessen är 

individuell (Morrow, 2010) och handlar om att lämna det som patienten upplever som 

välbekant bakom sig och fortsätta mot det som patienten ännu inte har upplevt, döden. 

Processen handlar om att patienten ska komma till en förståelse över sin egen dödlighet och 

en förståelse över att livet ska ta slut och avslutas när patienten dör.  

 

 

Ångest som symtom och tecken 

Ångest ger en kroppslig påverkan (Svensson, 2010) som visar sig genom att öka 

hjärtfrekvensen, öka muskeltonusen och genom frisättningen av adrenalin. Aktiveringen som 

sker i det autonoma nervsystemet är inte viljestyrd och innehåller negativa känslor som 

patienten kan uppleva i samband med ångest. Dessa känslor är stress, vånda och osäkerhet 

(Abdel- Khalek, 2005). Upplevelsen av ångest (Wittkowski, 2001) kan ibland uppträda akut 

och är mycket obehaglig för patienten att uppleva då ångesten kan påverka (Greenberg et al., 

2003) patientens beteende och även patientens sätt att hantera och bedöma situationer. 

Ångesten kan visa sig på olika sätt hos en patient (Lehto & Farchaus Stein, 2009) beroende på 

om patienten är man eller kvinna, då den egna könsrollen ofta förstärks i samband med 

döendeprocessen. Mannen kan sluta visa sina känslor samtidigt som kvinnan blir mer 

känslosam och ser mer till andras behov än sina egna. Människor i ett samhälle har en bild 

(Abdel- Khalek, 2005) av att det är mer acceptabelt för kvinnan att visa sina känslor än för 

mannen och den upplevda ångesten är oftast större hos kvinnan än hos mannen (Thorson & 

Powell, 1992; Abdel- Khalek, 2005). En patient med stark ångest (Thorson & Powell, 1992) 

upplever döden på ett annat sätt än den som har en lägre ångest, detta gör därför att 

patienterna beter sig olika om de till exempel är man eller kvinna.  

 

När en patient närmar sig döden (Lehto & Farchaus Stein, 2009; Mystakidou, Rosenfeld, 

Parpa, Katsouda, Tsilika, Galanos & Vlahos, 2005) ökar oftast upplevelsen av ångest. Tanken 

på att det liv som patienten känner till kommer att upphöra när döden inträffar (Lehto & 

Farchaus Stein, 2009) skapar en rädsla för döden som leder till en upplevelse av ångest hos 

patienten. Ångest och rädsla är två känslor som ligger nära varandra vilka kan göra att de är 

svåra att skilja på. När patienten försöker hantera upplevelsen av ångest kan patienten ibland 

kommer närmare sin egen tro och ibland skapas även ett begär efter att skaffa sig mer 

världsliga saker. Positiva effekter av ångesten kan vara att relationen mellan makar stärks och 

andra relationer i den döendes närhet blir mer betydelsefulla för den döende. Att hantera 

ångesten på dessa sätt kan öka patientens uppfattning av sitt eget värde och denna uppfattning 

motverkar upplevelsen av ångest. De erfarenheterna patienten får under sin sista tid (Lehto & 

Farchaus Stein, 2009) kan göra att patienten utvecklas som människa och får en känsla av 

mening med det liv han eller hon har levt. Detta gör det lättare för patienten att acceptera att 

döden snart inträffar. 
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Faktorer som påverkar och förstärker oron och ångesten 

De erfarenheterna (Lehto & Farchaus Stein, 2009) som en människa skaffar sig under sitt liv 

handlar alla om att vara levande, att utvecklas och om att vara. Erfarenheterna hotas när döden 

är nära och skapar ångest som är ett av de försvar (Greenberg et al., 2003) människan har på 

döden. En patient som alltid lever nära döden får efter en tid en minskad ångest. Att hela tiden 

leva nära döden kan göra att tanken på döden och på att livet skall ta slut gör att patienten 

upplever en befrielse från ångesten. Men det finns de patienter (Mystakidou et al., 2005) med 

ständigt smärta som inte upplever någon form av minskad ångest, i stället är deras ångest 

oftast dubbelt så stark som en patient utan smärta. Människans ålder har även en avgörande 

roll (Thorson & Powell, 1992) för hur stark ångest en patient kan uppleva. De patienter som 

befinner sig i tonåren upplever oftast en starkare ångest än de äldre patienter som redan har 

levt ett långt liv. En annan del som förstärker ångesten (Lehto & Farchaus Stein, 2009) är hur 

nära patienten är döden. Tonåringen (Thorson & Powell, 1992) som ännu inte har hunnit 

skapa sig de erfarenheter och upplevelser som den äldre patienten varit med om är en av de 

åldersgrupperna som upplever starkast ångest.  

 

De tankar som oftast skapar tonåringens dödsångest kretsar kring vad som kommer att hända 

med den egna kroppen i graven, den osäkra framtiden, smärtan som kan komma i 

döendeprocessen och att inte kunna klara sig själv. Den äldre patienten känner mest oro inför 

tanke på att förlora sin autonomi i döendeprocessen och har oftast funderingar på vad som 

kommer att hända efter döden, om de verkligen finns något liv efter döden. Ångest hos äldre 

patienter (Lehto & Farchaus Stein, 2009) kan oftast kopplas till något som patienten har 

upplevt tidigare i livet, för ju mer en människa uppnår i sitt liv och ju mer livet breder ut sig 

gör att de tankar som finns om döden hamnar i det omedvetna. Att vara mitt i livet innebär att 

det finns mer för patienten att förlora. Religionen kan därför vara av betydelse (Abdel- 

Khalek, 2005) för hur en patient ser på döden och hur denne hanterar döendeprocessen. Att ha 

något att tro på (Thorson & Powell, 1992) eller en religion att vända sig till som en fast punkt 

i livet kan motverka känslan av ångest i döendeprocessen, genom att det ger döden en mening. 

De faktorer som påverkar i vilken utsträckning religionen och tron kan motverkar ångesten 

beror på patientens ålder, vilket kön patienten har, hur troende patienten är och hur en patient 

hanterar döden (Abdel- Khalek, 2005) beror även på var i världen patienten befinner sig. 

Synen på döden varierar utefter hur samhället är strukturerat. Ångesten byggs upp genom de 

olika faktorer och händelser som sker i en människas liv och omgivning(Thorson & Powell, 

1992). Det finns fyra faktorer som skapar oro och ångest inför döden och som är generella för 

alla människor oavsett ålder. Den första faktorn är tanken på att inte längre finnas till, med 

andra ord att sluta existera. Den andra faktorn är tankar på hur livet efter döden kommer att 

vara och om döden är slutet. Faktor tre är att inte ha någon kontroll (Thorson & Powell, 1992) 

över sig själv, att vara hjälplös och utan autonomi. Den sista faktorn är rädslan för den 

smärtan som kan komma i samband med döendet och döden. 

 

 

Att acceptera döden 

Alla människor (Fridegren, Lyckander, 2009) har sin egen inställning till hur döden är och 

kommer att vara. En reaktion som de flesta människor upplever i samband med döden är 

ångest. Det sättet som ångesten visar sig på kan se olika ut från en döende person till en 

annan. Allt beror på vilken uppfattning den döende har om hur döden kommer att vara. 

Ångest är människans svar på döden eftersom viljan att leva är så stark och ångestens uppgift 

är att hindra oss från att vilja dö. Ett sätt (Lehto & Farchaus Stein, 2009) att aktivt försöka 

minska den ångest patienten upplever är att försöka öka patientens självkänsla då självkänslan 
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är en positiv känsla som väger upp den negativa upplevelsen av ångest. Under en människas 

livstid (Thorson & Powell, 1992) skapas en bild av vad döden är och hur den kommer att 

inträffa. På egyptiernas tid (Abdel-Khalek, 2005) ansågs döden vara en stor fiende som 

människan förberedde sig väl inför under hela sitt liv, detta för att skapa en säker övergång till 

nästa liv. Alla förberedelser inför döden (Arlebrink, 1999) sågs som en naturlig process där 

familj och närstående var inkluderade, detta gjordes för att den som skulle dö inte skulle 

behöva vara ensam. När människan hade förstått att den var döende och fram till dess att han 

eller hon dog, gavs det möjlighet för den som skulle dö att reflektera över sitt liv för att denne 

lättare skulle kunna acceptera döden. Under vad Jakobsson, Andersson och Öhlén (2009) 

kallar den moderna eran flyttades döden från hemmet till att skötas av sjukvården. Vilket 

gjorde att döden som varit en del av det normala livet blev något nytt och okänt. Utvecklingen 

förde sedan fram döden till att i vår tid vila i patientens händer så att denne fick mer 

inflytande över vården och i större utsträckning kan skapa sin egen död. För att detta skall 

vara möjligt (Skärsäter, 2009) så kan sjuksköterskan stödja patienten genom att bekräfta 

patientens upplevda ångest och hjälpa patienten att hantera sin livssituation. Ett mål i 

omvårdnaden som sjuksköterskan ger kan vara att patienten skall uppleva kontroll över sin 

ångest och återfå en känsla av livskvalitet. 

 

Inom omvårdnaden menar Hendersons med sin teori att patienten ska uppleva en fridfull död 

(Kirkevold, 1994) då döden ska ses som en naturlig del i livet men samtidigt är döden något 

människan in i det längsta vill skjuta upp (Kaasa, 2001) då patienten inte (Lehto & Farchaus 

Stein, 2009) kan vara död och samtidigt leva. Patienter som befinner sig i döendeprocessen 

och är på väg att dö (Arlebrink, 1999) har oftast det svårt att acceptera döden och denna 

närhet till döden då det skapar många känslor och tankar. Dessa tankar (Greenberg, et al., 

2003) är oftast en signal för andra i patientens närhet att ångesten ökar. En patient med ångest 

inför döden (Wittkowski, 2001; Lehto & Farchaus Stein, 2009) kan inte acceptera döden men 

om patienten däremot accepterar döden och känner sig redo att lämna livet upplever patienten 

ingen ångest inför döden. Då ångest inte kan finnas om en acceptans för döden finns. För att 

patienten ska kunna acceptera döden måste patienten känna sig tillfreds med det levda livet. 

Detta innebär även att patienten accepterar döden (Lehto & Farchaus Stein, 2009) ger 

patienten upp hoppet om att fortsätta leva. Detta kan förklaras genom att när livet är värt att 

leva. Det är när patienten inte kan acceptera döden som ångesten är som starkast och när 

patienten accepterat detta försvinner ångesten och patienten kan dö i frid. Det finns för 

människor två saker som är delar av livet, att födas som är början på vår resa och att dö som 

antingen är det definitiva slutet eller en övergång till det som finns efter döden. Att vara nära 

döden är ångestskapande och hos vissa patienter är detta mer tydligt än hos andra. För att som 

sjuksköterska kunna hjälpa och stötta patienten i denna upplevelse av ångest är det av 

betydelse att sjuksköterskan är professionell och har kompetens om de faktorer som ligger till 

grund för ångesten och hur patienten upplever sin ångest. Ett flertal studier (Cooper & 

Barnette, 2005; Payne, Dean & Kalus, 1998; Wilkinson, 1991) är utförda med syfte att belysa 

sjuksköterskans ångest inför döden, men få studier är gjorda på patientens oro och ångest i 

döendeprocessen. Därför har vi valt att beskriva detta område närmare för att ge en tydligare 

bild av patienternas upplevelse av oro och ångest och öka kunskapen hos sjuksköterskor som 

kan ordinera specifika omvårdnadsåtgärder som minskar lidandet för den döende patienter 

med oro och ångest i döendeprocessen. De omvårdnadsåtgärder en sjuksköterska ordinerar till 

en patient med ångest skall inrikta sig mot patientens upplevelse och formas efter de behov 

patienten har för att minska patientens unika lidande (Skärsäter, 2009). 
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Syftet 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av oro och ångest i döendeprocessen 

 

 

Metod 

Denna studie är gjord som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). 

 

 

Datainsamling 

De databaser som användes var Cinahl, PubMed och Cochrane Library. Det gjordes även en 

sökning i databasen PsycInfo men de träffar som kom fram i denna databas svarade inte mot 

syftet därför exkluderades sökningen helt från arbetet. Databasen Cinahl och databasen 

PubMed valdes därför att de är inriktade mot omvårdnad och väl kända för författarna i 

föreliggande litteraturstudie. En inledande fältsökning gjordes i fritext (Friberg, 2006) för att 

få en överblick över området och intressanta artiklar framkom som medförde att en mer 

strukturerad sökning genomfördes. Cochrane Library valdes för att komplettera de sökningar 

som redan gjorts, då även denna databas innehöll omvårdnadsvetenskap men har inte tidigare 

använts för sökningar av vetenskapliga artiklar i utbildningen. Det var svårt att hitta sökord 

som var relevanta för syftet med hjälp av MeSH-termer eller i Cinahl Heading, därför valdes 

att göra sökningar efter de sökord vi fann genom att översätt svenska ord från syftet till 

engelska med hjälp av Norstedt (u.å.). Alla sökningar som gjordes var mellan årtalen 2000-

2010. Sökorden som tillslut valdes då de ansågs ge hög sensitivitet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2002) för arbetet var experience, dying process, death, dying, anxiety, concern 

och patient. Dessa kombinerades med hjälp av den Booleska söklogiken (Friberg, 2006). 

Sökorden redovisas i tabell 1 (se bilaga I). För att arbetet skulle hålla hög specificitet 

(Willman et al., 2002) gjordes en exkludering av ordet nurses då många av de artiklar som 

framkom i den inledande sökningen inriktade sig på sjuksköterskans upplevelse av ångest 

inför döden, vilket inte var relevant för syftet. Alla sökningar i Cinahl hade 

inklusionskriterierna research article och English language. Sökningarna i PubMed gjordes 

med inklusionskriterierna abstract, english och published within 10 years. I Cochrane Library 

användes inga inklusionskriterier eftersom antalet träffar var få och lätta att gå igenom. Alla 

artiklar granskades av båda författarna.  

 

I databasen Cinahl användes Cinahl Heading för att få fram en mer exakta inriktning för 

sökningen. Detta fungerade inte då relevanta artiklar föll bort vid denna avgränsning. 

Resterande sökningar gjordes i fritext. Orden som då användes var death och anxiety. Dessa 

begränsades genom att sättas tillsammans med exact major heading [MH]. Orden 

kombinerades/begränsades sedan även med word in major subject [MJ]. Andra sökord som 

användes var anxiety, concern, experience och patient som märktes med en trunkering (*) för 

att få med alla böjningar av orden. Sökningarna utfördes mellan 2010-11-15 och 2010-11-24 

med en kompletterande sökning den 2010-12-02. Denna sökning gjordes för att få en klarare 

bild av patientens oro i döendeprocessen. Först valdes artiklar med en titel som innehöll 

intresseväckande ord som kunde sättas samman med syftet. Efter detta valdes artiklar där 

abstraktet överensstämde med syftet. I de två första sökningarna framkom 27 vetenskapliga 

artiklar och i den kompletterande sökningen framkom 3 vetenskapliga artiklar. Totalt lästes 30 

vetenskapliga artiklar. De artiklar som var intressanta redovisas i urval 1. Resultatet i 

artiklarna från urval 1 granskades och de vars resultat som överensstämde med syftet valdes 
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således ut till urval 2 (bilaga 1) och granskades sedan med hjälp av Carlsson och Eimans 

(2003) granskningsmall. När granskningen var genomförd återstod 10 artiklar i urval 2 som 

används i resultatet. Då det förekom dubbletter av artiklarna Lehto och Stein (2009) och 

Gardiner, Gott, Small, Payne, Seamark, Barnes, et al. (2009) i sökningarna redovisas de 

enbart i urval 1 första gången de förekommer i en sökning.  

 

I PubMeds databas användes först funktionen MeSH-termer för att få fram sökord som 

stämde överens med syftet. Detta resulterade i att de artiklar som ansågs vara relevanta för 

syftet föll bort i denna sökning. Därefter gjorde en sökning i fritext med sökorden death, 

dying, anxiety och patient. För att begränsa sökningen så lades även ordet experience till, med 

en trunkering för att få med alla böjningar av ordet. Av de träffar som fanns valdes 3 

vetenskapliga artiklar ut till urval 1. Dessa lästes i sin helhet. Till urval 2 valdes sedan 1 

artikel ut, detta redovisas i tabell 2 (bilaga II). 

 

Databasen Cochrane Library användes för att utforska området ytterligare. I denna användes 

en avancerad sökning med orden death och anxitey som keyword. Sökningen resulterade i 33 

träffar där 4 abstrakt lästes och 2 valdes ut för att läsas i sin helhet. Dessa artiklar saknade 

dock relevans för syftet och exkluderades således.  

 

Granskningen av artiklarna som redovisades i urval 2 gjordes med hjälp av Carlsson och 

Eimans granskningsmall (2003). Resultatet av denna granskning redovisas i tabell 3 (bilaga 

III). Av resultat artiklarna var 6 stycken kvalitativa, 4 stycken kvantitativa och en artikel 

innehåll både kvalitativ och kvantitativ forskning. Av de 11 artiklar som framkom i urval 2 

var 1 från Sverige, 6 från USA, 1 från Irland, 1 från Storbritannien och 2 från Australien.  

 

 

Databearbetning 

Artiklarnas resultat granskades först utifrån studiens syfte och därefter granskades de 11 

resultatartiklarna utifrån Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall. Det framkom att av de 

6 kvalitativa artiklarna bedömdes 5 stycken vara av grad I och 1 av grad II. I 

kombinationsstudien bedömdes den kvalitativa delen vara av grad I och den kvantitativa delen 

av grad II. Av de kvantitativa artiklarna bedömdes 2 artiklar vara av grad I, 1 artikel av grad II 

och 1 artikel av grad III. Med grad I menas att det är den starkaste evidensen där det krävs en 

poängsättning med minst 80 % av summerad maxpoäng enligt Carlsson och Eiman (2003). 

De kvalitativa artiklarna som valdes till resultatet stämde väl överens med litteraturstudiens 

syfte då syftet var att beskriva patienters upplevelse av oro och ångest i döendeprocessen. De 

kvantitativa artiklarna som framkom bedömdes som relevanta till syftet då de belyste 

upplevelsen av ångest och oro genom den statistik som redovisades.  

 

Artiklarna lästes flertalet gånger av båda författarna för att få en djupare förståelse för det 

resultat som framfördes. Artiklarna sammanställdes genom att relevanta delar ur artiklarnas 

resultat delades upp och sammanställdes under teman som rörde samma område. Ur denna 

sammanställning framkom 5 teman, dessa var ångest en del av döden, behovet av att få 

diskutera sin upplevelse av oro och ångest, faktorer som påverkar patientens upplevda oro 

och ångest, patientens oro och ångest relaterat till vårdteamet och familjen och att acceptera 

döden. Dessa teman används som underrubriker i presentationen av resultatet.  
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Resultat 

Ångest en del av döden 

Döden är en komplicerad process (McNamara & Rosenwax, 2007) som kräver mycket av 

patienten och av vårdpersonalen. I studien av Adelbratt och Strang (2000) upplevdes döden av 

patienterna som något skrämmande eftersom döden inte ansågs vara en naturlig del av livet. I 

McNamara och Rosenwax (2007) studie upplevde 56 % av de tillfrågade patienterna ångest i 

döendeprocessen. Detta kunde även ses i studien av Fitzsimons, Mullan, Wilson, Conway, 

Corcoran, Dempster et al. (2007) där alla patienter upplevde någon nivå av dödsångest.  Men 

det patienterna upplevde som mest ångestskapande var oron över att dö en utdragen död 

(Dzul-Church, Cimino, Adler, Wong och Andersson, 2010) eftersom detta inte var en del av 

den naturliga döden. Döden sågs som det definitiva slutet av vissa patienter (Adelbratt & 

Strang, 2000) även om andra patienter upplevde en positiv känsla av tron på att det finns ett 

liv efter döden. Denna studie kunde även påvisa en ambivalent tanke hos patienterna när det 

kom till i vilken grad patienterna tänkte på döden. Denna ambivalenta tanke var för 

patienterna att det inte fanns någon tanke på döden eller så var tankarna på döden aldrig långt 

borta. I studien av Grumann och Spiegel (2003) styrktes detta genom att patienterna upplevde 

det naturligt att tänka på döden eftersom den var en uppenbar del i deras liv. Det underlättade 

för patienterna att ha ett föremål för sin rädsla (Adelbratt & Strang, 2000) till exempel en 

förestående operation, då detta var lättare för patienterna att handskas med än den upplevelsen 

ångesten gav. Då ångest aldrig kan undantryckas helt (Adelbratt & Strang, 2000) finns den 

alltid hos patienterna i någon form antingen medvetet eller omedvetet. 

 

Att vara medveten om att kroppen kommer att förändras under döendeprocessen (Fitzsimons 

et al. 2007) skapar tankar hos patienten som ökar upplevelsen av ångest. Patienten ser framför 

sig hur kroppen förtvinar. De symtom som patienten upplevde var okontrollerbara och som 

skapade mest ångest var (Shinn, Taylor, Kilgore, Valentine, Bodurka, Kavanagh et al., 2009) 

smärta, trötthet och illamående de som var mest förekommande hos den döende patienten. I 

denna studie kunde det konstateras att 55,8 % av de tillfrågade deltagarna upplevde medel till 

stark ångest. Trots att patienterna i studien av Terry, Olson, Wilss och Boulton-Lewis (2006) 

upplevde att de personer som fanns i omgivningen visade sympati kände de sig ensamma i sitt 

tillstånd eftersom ingen tillfullo kan förstå upplevelsen av att vara döende och de tankar det 

för med sig utan att själva vara i denna situation. Patienterna i studien gjord av Dzul-Church 

et al. (2010) upplevde att ett av orosmomenten i att dö var att döden skulle vara långdragen 

och att patienten därmed skulle genomlida en smärtsam tid fram till döden. Andra 

orosmoment som förekom var en rädsla för smärta, en ovilja att dö på sjukhus och en 

upplevelse av att inte känna sig hemma på sjukhuset. Patienter som var oroliga för att döden 

skulle dra ut på tiden föredrog en snabb död. I studien av Gardiner, Gott, Small, Payne, 

Seamark, Barnes et al. (2009) förekom också oro hos patienterna över den stundande döden 

där detta gav en önskan om en snabb och smärtfri död. 

 

För att patienterna skulle kunna hantera döden framkom det i studien av Dzul-Church et al. 

(2010) att patienterna hanterade döendeprocessen genom att de jämförde den situationen de 

var i nu med de erfarenheter de hade sedan tidigare i livet, patienterna ville själva fatta 

besluten och de skapade sig något att tro på. De uttryckte även en önskan om att den vården 

de fick skulle se till hela patienten och inte bara delar av helheten. Det var av betydelse för att 

patienter skulle kunna ha kvar sin livskvalitet i livet slut (McNamara & Rosenwax, 2007), 

men kan emellertid hindras av ångesten eftersom den hindrar patienten från att vilja dö och 

därmed kan patienten inte acceptera döden. Patienterna uttryckte inte ordet ångest (Adelbratt 
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& Strang, 2000) utan beskrev det på olika sätt som en akut obehaglig upplevelse för det de 

inte visste något om och inte hade erfarenheter av sedan tidigare i livet. Det bekräftas av 

Grumann och Spiegel (2003) att patienterna inte är kapabla att uttrycka att det är just ångest 

de upplever, utan att de mer beskriver det som en känsla av obehag. Patienterna kunde inte 

hantera upplevelsen (Adelbratt & Strang, 2000) eftersom den gjorde att de kände sig 

besegrade av sjukdomen och då inte längre såg någon mening med livet. Upplevelsen av 

ångest blev starkare (Shinn et al., 2009) när patientens sjukdom inte längre gick att behandla. 

Patienter med ett flertal symtom upplever en ökad ångest (Lichtenthal, Nilsson, Zhang, Trice, 

Kissang, Breitbart et al., 2009). Enligt Adelbratt och Strang (2000) ger dödsångest olika 

former av känslouttryck och ett av dessa känslouttryck är rädsla. Så länge patienten behandlas 

för sin sjukdom finns fortfarande hoppet kvar hos patienten om att sjukdomen går att 

övervinna och därmed får patienten en känsla av att döden är avlägsen, detta ger patienten en 

kontroll av situationen. Ångest upplevs också på olika plan (Adelbratt & Strang, 2000) där en 

av dessa planen är den existentiella ångesten som är den ångest inför det som patienten vet om 

att han eller hon inte kan undvika. 

 

 

Behovet av att få diskutera sin upplevelse av oro och ångest 

När en patient ville diskuterade sin förestående död (Gardiner et al., 2009) varierar oftast det 

patienten ville lyfta upp ur sin döendeprocess och diskutera närmare eftersom döden är en 

individuell upplevelse. Gardiner et al. (2009) betonar att alla patienter måste få en individuellt 

anpassad information som utformas efter var i döendeprocessen patienterna befinner sig. 

Patienterna betonade även den brist på information som de upplevde fanns. Patienterna 

upplevde även att de inte fick prata så mycket om det som oroade dem (Shinn et al., 2009; 

Grumann & Spiegel, 2003) med livets slutskede och de ville ha mer möjlighet att göra detta. 

Denna oro beskrivs även i studien av Gardiner et al. (2009) där patienterna upplevde en oro 

över sin framtid och över framtida symtom samt över den utveckling symtomen skulle 

komma att få. Denna upplevelse av att patienterna inte fick prata om det som oroade dem 

gjorde att patienterna uttryckte en ovilja mot vårdpersonal om att diskutera sin oro om döden 

(Gardiner et al., 2009), då de ansåg att vårdpersonalen ändå inte gjorde något för att åtgärda 

den oron. I McNamara och Rosenwax (2007) studie framkom det att flertalet patienter inte 

fått adekvat vård, vilket hade resulterat i onödigt lidande som skapat en starkare ångest och 

gjort dem negativt inställda till den vård som erbjöds. Patienter som redan har många negativa 

känslor (Shinn et al., 2009) kommer att löpa en större risk för att få ångest eftersom detta är 

en negativ upplevelse. 

 

Enligt Terry et al. (2006) känner vissa patienter en oro för att vårdpersonalen inte skall hålla 

den tystnadsplikt de är skyldiga till att hålla, när anhöriga kom för att fråga om patienten. 

Dock är en motsägelse i samma studie att patienterna ändå kände sig skyddade av 

tystnadsplikten, när en anhörig försökte få reda på mer av patientens tillstånd. Patienterna 

hade en önskan om att hålla de närstående utanför döendet och beslutsfattandet under 

döendeprocessen. Detta grundade sig i att patienterna var rädd för att mista sin autonomi 

allteftersom de försämrades. Andra patienter i samma studie önskade att närstående skulle få 

informationen men först efter att de själva valt ut vilka delar de ville delge. Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen (Adelbratt & Strang, 2000) hade en ovilja om att samtala om 

patientens död vilket förstärkte patienternas upplevelse av ångest. Viljan från patienternas 

sida att samtala (Terry et al., 2006) om döden grundar sig i en oro och en vilja om att vara 

förberedd på vad som skulle komma i livets slutskede. Att få en ungefärlig bild av vad som 

kan hända upplevdes av patienterna ge en ökad trygghetskänsla. Patienterna och närstående 
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uppgav i en studie av McNamara och Rosenwax (2007) att det fanns en önskan om att få mer 

information om patientens tillstånd och stöd av vårdpersonalen. Då de upplevde att den 

informationen de gavs och det stödet som fanns inte var tillräcklig för att uppfylla den 

efterfrågan patienten hade på kontinuitet i vården. I studien av Gardiner et al. (2009) beskrivs 

det att när vårdpersonalen uppfattade det behov av information om sjukdomen som fanns hos 

patienterna och när den tillgodosågs minskade patientens oro vilket i sin tur gav en ökad 

symtomkontroll då patienterna i studien led av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vårdhemmet 

som patienterna i studien av Terry et al. (2006) befanns sig på, såg patienten och dess 

närstående som en enhet vilket skapade en oro hos patienten eftersom patienten då upplevde 

sig manad att dela med sig av den informationen denne erhöll. Men trots att patienterna inte 

upplevde att de fick tillräckligt med information så är det enligt Gardiner et al. (2009) viktigt 

för sjukvårdspersonalen att tänka på att patienterna och närstående inte alltid var mottagliga 

för den informationen som gavs. 

 

 

Faktorer som påverkar patientens upplevda oro och ångest 

Enligt Shinn et al., (2009) löper europeiska yngre patienter en större risk av att uppleva ångest 

i jämförelse med patienterna med afrikansk etnicitet i döendeprocessen. Sherman, Norman 

och McSherry (2010) menar att ångesten är beroende av vilken ålder patienten befinner sig i 

och Sherman et al. (2010) anser även att patientens kön inte har någon relevans för hur stark 

ångesten är hos patienter. Detta motbevisas dock av Harding, Flannelly, Weaver och Costa 

(2005) som i sin studie kunde påvisa ett samband mellan styrkan i den upplevda ångesten och 

det kvinnliga könet. Döden involverar många faktorer som kan skapa oro (McNamara & 

Rosenwax, 2007). Dessa kunde vara symtom, läkarbesök eller att ta sig fram och tillbaka från 

sjukhuset. Faktorer som i studien av Adelbratt och Strang (2000) utlöste ångest var symtom 

och faktorer i omgivningen i form av dofter som patienterna hade förknippat med obehag. 

Men McNamara och Rosenwax (2007) kunde genom sin studie konstatera att den faktor som 

visats skapa mest ångest i döendeprocessen hos patienterna är rädslan för att en smärtsam död, 

detta stöds även av Gardiner et al. (2009). Hos cancerpatienter kunde Adelbratt och Strang 

(2000) urskilja tumören som en speciellt ångestskapande faktor eftersom det var på grund av 

den som patienterna inte skulle få leva särskilt länge till. Den döende kunde uppleva en känsla 

av att mista hoppet (Gardiner et al., 2009) när ingenting mer kunde göras för att bota patienten 

vilket gjorde det till en ångestskapande upplevelse för patienten. Ångesten kunde även 

förstärkas (Terry et al., 2006) av en för sjuksköterskan vardaglig förändring som att en tablett 

byter fabrikat, medan detta var hos patienten en oroskapande upplevelse då det som patienten 

kände till försvann och ersattes av något nytt. Sherman et al. (2010) har i sin studie sett ett 

samband mellan hög ångest och låg livskvalitet där patienter med låg livskvalitet upplever en 

stark ångest. I studien förekommer det skillnader i den upplevda nivån av ångest mellan 

patienter med AIDS och cancerpatienter. Patienterna med AIDS redovisar högre nivåer av 

ångest och Sherman et al. (2010) menar att detta kan bero på att patienter med AIDS är yngre 

än patienterna som har cancer. Men även att patienter med AIDS upplever sig isolerade från 

den sociala omgivningen på grund av sin sjukdom, vilket ger en lägre livskvalitet och högre 

ångest. 

 

 

Patientens oro och ångest relaterat till vårdteamet och familjen 

Att sjukvården framhåller den sjuke och dennes familj som en enhet var enligt Terry et al. 

(2006) ångestskapande då det förväntades av patienten att involvera närstående i 

beslutsfattningen. Detta gjorde att patienten förlorare sin rätt över att bestämma vad som 
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skulle berättas för andra om patientens tillstånd och för vem det skulle berättas (Terry et al., 

2006). Fördelningen av makt mellan patient och vårdpersonal kan ge upphov till ångest då 

patienten är medveten om vårdpersonalens kunskap om dennes tillstånd och vilja att involvera 

närstående i vården. Faktorer som påverkar om patienten känner minskad ångest är 

upplevelsen av att fortfarande vara den som bestämmer över vilka beslut som kommer att tas 

om den fortsatta vården. Det framkommer i artikeln av Terry et al. (2006) att patienterna har 

en önskan om att inte bli sedda som en helhet med sina familjemedlemmar utan som en egen 

fristående del. En del patienter såg sig hellre som ett team tillsammans med vårdpersonalen 

(Dzul-Church et al., 2010) än som en del av den enheten som var familjen. Medan andra 

patienter inte hade något annat val än att se vårdpersonalen som ett team eller att se sig själva 

som en egen del. Då de på grund av döendeprocessen blivit så förändrad att de kände sig som 

en främling för sin egen familj. Patienterna kom i döendeprocessen istället närmare den 

person som de blev vårdade av. Det finns dock en oro hos patienterna för den vårdpersonal 

som utövar en påtvingad närhet (Terry et al., 2006) mot patienternas vilja. Vilket skapade en 

ökad oro och ångest som ledde till att patienten antog en försvarsställning mot omgivningen. 

Andra patienterna (Dzul-Church et al., 2010) upplevde att de var mer till besvär för 

vårdpersonalen på det sjukhuset de vårdades och tanken ökade den ångest de reda upplevde. 

  

I studien av Shinn et al. (2009) upplevde en större del av patienterna att deras familjer inte 

ville erkänna den ångesten som patienten upplevde utan familjen ville i stället att patienten 

skulle förneka ångesten eller gömma undan den. Patienter som hade barn upplevde döden 

(Adelbratt & Strang, 2000; Grumann & Spiegel, 2003) som särskilt ångestskapande eftersom 

den innebar att de skulle lämna sina barn och inte kunna vara med dem när de växte upp. 

Denna ångestskapande faktor var likadan hos alla patienter med barn oavsett ålder. Att lämna 

sin äkta hälft var inte lika ångestskapande som att lämna sina barn. Patienterna upplevde en 

oro för att de skulle bli en börda eller belastning (Gardiner et al., 2009) för sin familj allt 

eftersom symtomen patienten hade utvecklades. Detta utvecklade en oro över att behöva dö 

ensam utan någon hos sig under dödsögonblicket (Dzul-Church et al., 2010). Grumann och 

Spiegel (2003) beskriver hur patienterna i studien talar om hur deras eget beslut om att 

avbryta behandlingar och en acceptans över att livet närmar sig sitt slut ger dem en känsla av 

skam som skapar ångest då de känner att de sviker sina närstående i kampen mot döden.  

 

 

Att acceptera döendet i relation till oro och ångest 

I samma stund som patienten (Lichtenthal et al., 2009) kommer till insikt om att denne är 

döende börjar den långa process som i slutändan oftast leder till en acceptans av döden. För 

att patienten ska kunna acceptera att döden snart inträffar (McNamara & Rosenwax, 2007) 

blir döendeprocessen en mycket känslosam period. Eftersom detta innebär att patienten måste 

bli medveten om att denne snart kommer att dö. I studien av McNamara och Rosenwax 

(2007) visade det sig att enbart 67 % av de patienter som befann sig i döendeprocessen var 

medvetna om detta och hade accepterat att de skulle dö, 12 % av de resterande patienterna 

hade inte alls accepterade att de vad döende. Hur acceptansen av döden ser ut beror enligt 

Fitzsimons et al. (2007) på hur långt in i döendeprocessen patienten är. För att patienten ska 

kunna anpassa sig till sin situation (Adelbratt & Strang, 2000), från att vara frisk till att vara 

döende, måste denne omvärdera saker i sitt liv. Adelbratt och Strang (2000) tar upp hur 

patienterna i sin vardag höll vetskapen om döden ifrån sig i ett försök att leva ett så naturligt 

liv som möjligt. När patienten stötte på något de i det omedvetna förknippade med döden 

uppstod lidande och deras upplevelse av ångest förstärktes. För att hantera detta använde 

patienten sig av försvarsmekanismer såsom förträngning, ironi och överföring. Det starkaste 
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försvaret patienterna hade var det positiva tänkandet som fungerade som en buffert i kampen 

mot ångesten. Detta innebar att så länge patienten hade positiva tankar klarade patienten 

nästan vad som helst men när de negativa tankarna fick övertaget upplevde patienten att 

denne kunde dö när som helst. Det visade sig att de patienter (Adelbratt & Strang, 2000) som 

saknade ångest inte längre hade en vilja att leva och de kände inte heller någon mening med 

livet utan uttrycket en önskan om att få dö. 

 

Patienter med ångest upplevde att det allra svåraste med att dö (Adelbratt & Strang, 2000; 

Grumann & Spiegel, 2003) var att patienten skulle förlorade de närstående. För att kunna 

hantera detta menar Dzul-Church et al (2010) att religionen och att ha något att tro på blev en 

stor del i patienternas liv för att kunna hantera tankarna på den stundande döden. Men enligt 

studien av Shinn et al. (2009) och som styrks av Grumann och Spiegel (2003) påverkar 

religionen inte den upplevelse patienten har av ångest, utan det som påverkar ångesten är att 

patienterna har en tro på något. Tron behöver inte nödvändigtvis utövas för att den ska vara av 

betydelse för patienten. Harding et al. (2005) kom i sin studie fram till liknande resultat som i 

ovan nämnda studier, att religionen inte påverkar upplevelsen av ångest i döendeprocessen 

utan att religionen har mer inflytande över hur patienten kommer att acceptera döden. Det 

uppkom i studien Dzul-Church et al. (2010) en oro hos patienterna för tiden efter döden och 

för hur deras kroppar skulle bli hanterade och för var kroppen skulle hamna i sin sista vila, då 

detta var något de innan inte hade funderat så mycket på.  

 

Patienten måste ges tid till att acceptera döden (McNamara & Rosenwax, 2007) och för att 

anpassa sig till sin situation, samt få göra de förberedelser patienten upplever viktiga som att 

ta farväl av sina närstående. När patienten närmar sig livets slutskede (Adelbratt & Strang, 

2000; Lichtenthal et al., 2009) försvinner ångesten och tanken på att vara död är lättare att 

acceptera. Patienterna upplever då att de är redo för att dö. Istället för ångestkänslan infinner 

sig en känsla av sorg för att livet går mot sitt slut. Grumann och Spiegel (2003) beskriver att 

patienterna ofta överskattade tiden de hade kvar eftersom de inte längre kände sig nedtyngda 

av ångest. Majoriteten bland patienterna i studien av Lichtenthal et al. (2009) uttryckte denna 

känsla men de beskrev även ett lugn inför dödsögonblicket. I studien av Dzul-Church et al. 

(2010) hade patienterna egna förslag på hur den omvårdnad som gavs till den döende skulle 

kunna bli bättre. Ett av dessa föreslag var att den relation patienten har till sjuksköterskan 

skulle kunna förbättras genom kontinuitet och att sjuksköterskan skulle ha mer tid över för 

patienten. Patienterna önskade även mer tid och en plats för att kunna utöva sin tro. Även om 

religionen som Shinn et al. (2009) beskrev inte var den viktiga delen så måste patienten få 

något att tro på då detta underlättar ångesten för patienter som befinner sig i döendeprocessen.  

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen inleddes med databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo. Dessa databaser 

valdes för att de ansågs kunna innehålla relevanta artiklar i förhållande till syftet. Det visade 

sig i databasen Psycinfo att det saknades relevanta artiklar då de artiklar som framkom inte 

svarade mot studiens syfte. Därför valdes denna databas bort i ett tidigt skede för att ge mer 

tid till bearbetningen av artiklarna från de övriga databaserna. Vidare gjordes en 

kompletterande sökning i Cochrane Library, som i likhet med Cinahl innehåller artiklar med 

inriktning mot medicin- och omvårdnadsvetenskap. För att få sökord som var relevanta för 
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syftet gjorde en sökning i Cinahl Heading och bland MeSH-termer. Då det inte framkom 

några relevanta ämnesord valdes det därför att göra sökningar av de ord som framkom (se 

bilaga) i översättningen från svenska till engelska med hjälp av Norstedt (u.å.). På grund av 

att det inte gick att använda ämnesord blir kvalitén på arbetets sökningar en svaghet i 

litteraturstudien. De sökord som slutligen valdes var av sådant värde att de svarade upp mot 

syftet. En exklusion av nurses gjordes tidigt i arbetet då det i den inledande sökningen var en 

hög frekvens av artiklar som inriktade sig på att beskriva sjuksköterskans roll och egen 

upplevelse av ångest i vården av döende patienter, exempel på dessa artiklar redovisades i 

bakgrunden. Vid en reflektion över vilka sökord som kunde ha valts i stället för de som valdes 

konstaterandes att om andra sökord hade använts skulle detta ha gett en helt annan vinklig på 

studiens resultat, därmed ger de sökord som valdes en styrka för litteraturstudien. Syftet 

inriktas inte mot en viss sjukdom eller mot den palliativa vården detta för att litteraturstudien 

skulle kunna beskriva alla patienters och patientkategoriers oro och ångest i döendeprocessen. 

Eftersom utbudet av relevanta artiklar var relativt begränsat valdes en begränsning i tid till de 

senaste 10 åren, i stället för de senaste 5 åren, då det ansågs vara av värde för att få en bredare 

bild av patienternas oro och ångest. Begränsningar gjordes även till att artiklarna skulle vara 

på engelska för att utesluta artiklar på språk som inte behärskades. Detta kan ses som en 

svaghet i arbetet då artiklar innehållande kunskap från andra världsdelar som inte publicerats 

på engelska inte blir tillgänglig och värdefull information kan inte bearbetas.  

 

Resultatartiklarna som användes var av den publicerande tidskriften bedömda som 

vetenskapliga. Av dessa bedömdes 6 artiklar som kvalitativa, 4 artiklar som kvantitativa och 

en artikel innehöll både kvalitativ och kvantitativ data. Resultatartiklarnas fördelning mellan 

kvalitativ och kvantitativ data kan ses som en styrka för arbetet då de visar likande resultat. 

För att få fram patientens dödsångest gjordes sökningar på death och anxiety (se bilaga 1) då 

det inte fanns någon direkt översättning på ordet från svenska till engelska. Inledningsvis i 

arbetet beskrevs den generella ångesten för att sedan övergå i den ångest patienten upplever i 

döendeprocessen. Litteraturstudiens reliabilitet (Patel & Davidson, 2003) är hög då syftet var 

att beskriva patienters upplevelse av oro och ångest i döendeprocessen och att det i resultatet 

framkom 5 teman som beskriver området närmare. Litteraturstudien belyste patientens 

upplevelse av oro och ångest i döendeprocessen vilket gav en möjlighet att få en djupare 

förståelse av det patienten upplever och resulterar i en hög validitet. Reliabiliteten kan 

påverkas av att det i resultatet framkom att patienterna beskrev en akut upplevelse av obehag 

då de inte hade någon kunskap om vad ordet ångest innebar, detta gör att den upplevda 

ångesten kan vara svår att mäta (Patel & Davidson, 2003). De valda resultatartiklarna kom 

enbart från länder i väst, såsom USA, Australien, Irland, Storbritannien och Sverige. Detta 

kan ses som en styrka i litteraturstudien då studiens resultat går att överföra på de 

förhållanden som finns i den svenska sjukvården. Utifrån ett genusperspektiv kan 

fördelningen av män och kvinnor i resultatartiklarna ses som en styrka då de i 8 av artiklar 

hade en jämn fördelning. Av de resterande 3 artiklarna inriktade sig två artiklar enbart på 

kvinnor och i en artikel kunde det ses en överrepresentation av män. En annan styrka som kan 

ses i litteraturstudien är att båda författarna har läst samtliga artiklar och därefter kunde 

resultatet gemensamt utarbetas vilket ökar trovärdigheten i litteraturstudien. 

 

 

Resultatdiskussion 

Av de artiklar som använts i litteraturstudiens resultat hade 8 granskats och godkänts av en 

etisk kommitté detta kan ses som en svaghet för det resultatet som presenterades. I 8 av 

artiklarna redovisades bortfallet och av de totalt 11 resultatartiklarna var det 5 som hade ett 
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bortfall som var av betydelse för det resultat som artiklarna redovisade. Detta kan ses som en 

svaghet i denna studie men eftersom artiklarna var av relevans för studiens syfte beslutades 

det att artiklarna skulle användas. I den kvantitativa studien av Shinn et al. (2009) förekom ett 

bortfall på 38 %. Detta berodde på att det i frågeformuläret som skickades ut till patienterna 

gav möjlighet att avstå från att delta i studien genom att aktivt frånsäga sig intresse att delta. I 

studien av Sherman et al. (2010) fanns inget bortfall då alla som tillfrågats deltog i studien. 

Bortfallet som redovisas i studien av Lichtenthal et al. (2009) var på 31 % där 927 tillfrågades 

detta kan ses som en svaghet men då artikeln bedömdes vara en grad 2 enligt Carlsson och 

Eiman (2003) och resultatet i artikeln var intressant i förhållande till vårt syfte inkluderades 

artikeln i litteraturstudiens resultat. Av de enkäter som skickades ut i studien av Harding 

(2005) besvarades 130 stycken vilket gjorde att det blev ett bortfall på cirka 9 %. Bortfallet i 

artiklarna anses som acceptabelt då artiklarnas resultat stämde överens med litteraturstudiens 

syfte. McNamara och Rosenwax (2007) nämnde i sin studie att vårdpersonalen inte ville 

samarbeta för att få fram resultatet till deras artikel. Detta kan ha varit av betydelse för det 

resultatet som sedan framkom där patienterna upplevde att den oron de upplevde ignorerades. 

Adelbratt och Strang (2000) var som artikel en grad I då de tar upp patientens upplevelse av 

ångest inför döden men att de tillfrågade är patienter med malign hjärntumör kan göra det 

svårt att helt säkert lita på resultatets överförbarhet på andra cancersjukdomar då 

hjärntumören kan påverka patientens kognitiva förmåga. Artikeln av Harding et al. (2005) 

inkluderades i resultatet trots att den saknar forskning gjord på patienter i döendeprocessen. 

Den gav däremot en bredare bild över hur dödsångest påverkas av religionen och ansågs 

därför av värde för litteraturstudien. Dessa artiklar kan därför ses som en svaghet i 

litteraturstudien, men användes eftersom deras resultat svarade upp mot syftet för 

litteraturstudien. 

 

När litteraturstudien inleddes fanns det en tanke om att beskriva patientens upplevelse av oro 

och ångest. Det framkom snart att det kan vara svårt för patienten att kunna beskriva 

upplevelsen av ångest då patienten inte var fullt medveten om vad dödsångest var. Detta 

styrktes i resultatet av Adelbratt och Strang (2000), då ångest inte uttrycktes i ord utan mer 

som en psykosomatisk upplevelse. Det framgick i resultatet (Terry et al., 2006; Adelbratt & 

Strang, 2000; McNamara & Rosenwax, 2007) att det fanns flera olika orsaker till varför 

patienterna upplevde ångest, det kunde vara allt från att ändra i rutiner till tankar på hur döden 

skulle komma att vara. Tecken på att patienten upplever ångest (Adelbratt & Strang, 2000) 

som sjuksköterskan i sin tur kan uppmärksamma kan vara att patienten avskärmar sig från 

döden och inte vill samtala om den och därmed förnekar att döden kommer att inträffa. 

Patienten förringar dödens betydelse och försöker köpslå om sin egen död. Patienten isolerade 

sig från sin omgivning i ett sätt att hantera upplevelsen av ångesten. För döende patienter som 

saknar närstående (Dzul-Church et al., 2010) kan det vara nödvändigt att sjuksköterskan finns 

där som ett stöd när patienten behöver det och att även vara medveten om att det stöd som 

sjuksköterskan ger kan vara det enda stöd patienten får då dennes tillstånd gör att 

omgivningen känns främmande. För att sjuksköterskan inte skall vara patientens enda stöd 

kan en omvårdnadsåtgärd vara att på patientens villkor ta kontakt med andra professioner.  

 

I döendeprocessen är det naturligt att uppleva ångest då ingen vill dö (Grumann & Spiegel, 

2003). Det har framkommit i resultatet (McNamara & Rosenwax, 2007, Fitzsimons et al., 

2007, Grumann & Spiegel, 2003, Adelbratt & Strang, 2000) att patienter upplever ångest i 

samband med döendeprocessen. Trots detta resultat finns det i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) inget kompetensområde som behandlar 

patientens upplevda ångest. Det kan därför vara av betydelse för sjuksköterskan att ha 

kunskap om vad patienten går igenom fram till döden för att ge patienten ett lugn och skapa 
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ett klimat där patienten känner sig säker med att samtala om döden tillsammans med 

sjuksköterskan. Därmed ökar förtroendet mellan patient och sjuksköterska, så att inte den 

ovilja som kunnat ses i studien av Gardiner et al. (2009) uppkommer. Genom att 

sjuksköterskan redan i första mötet med patienten för upp funderingar som patienten har på 

döden i samtalet och låta patienten styra samtalet. För att denne ska kunna förklara vad som 

tynger och för att sjuksköterskan skall få en bättre förståelse av patientens upplevelse av oro 

och ångest i döendeprocessen.  

 

En intresseväckande ny erfarenhet var att patienterna uttryckte en önskan (Terry et al., 2006) 

om att vårdpersonalen inte skulle delge närstående information om patientens tillstånd med 

argumenten att den närstående kunde komma att missbruka sin roll i att föra patientens talan 

när denne är i livets slutskede. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) tas det upp att 

patienten har rätt till information utformad på ett sätt så att patienten har lätt att förstå det som 

förmedlas från vårdpersonalen. I de fall då patienten inte går att kontakta får informationen 

lämnas till närstående så länge det inte strider mot tystnadsplikten. Vilket innebär att när en 

döende patient inte längre kan åberopa sin självbestämmanderätt ges närstående enligt lag 

möjlighet att överta patientens talan. Närstående kan därmed också föra in egna tankar om 

vilken vård patienten skall få. Vilket strider mot det resultat som framkom i arbetet då 

patienten inte ville att närstående skulle få inflytande över vården då det skapade en stark 

ångest. Eftersom lagen är utformad på ett sätt som inte tar hänsyn till den döende patienten 

vilja skapas en intressekonflikt hos sjuksköterskan då hon eller han måste välja mellan att 

följa patientens önska från en tidigare del av döendeprocessen till att följa lagen som överlåter 

bestämmanderätten till den närstående. Att välja lagen kan ses som en kränkning mot 

patientens självbestämmande och autonomi då den omvårdnaden som ges (Skärsäter, 2009) 

skall gå efter att sjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som involverar patient 

och närstående. 

 

Ångesten kunde även upplevas i olika nivåer (Shinn et al., 2009), allt från en svag ångest till 

en stark ångest som nästan paralyserar patienten. Ångesten i sig kan ses som ett hot 

(Skärsäter, 2009) och framkalla mer ångest, vilket gör att en ond cirkel uppstår och denna 

cirkel kan vara svår att bryta. Styrkan i ångesten beror på patienten etnicitet (Shinn et al., 

2009), var i livet patienten befann sig när patienten gick in i döendeprocessen (Sherman, 

2010) och är beroende på om patienten är man eller kvinna (Harding et al., 2005). Att 

sjukvården ser patienten och familjen som en enhet (Dzul-Church et al., 2010) förstärker 

oftast ångesten hos patienten eftersom patienten vill ses som en fristående individ och bli 

behandlad därefter. Martinsens teori bygger på att omvårdnad är en relation mellan två 

personer som har ett gemensamt intresse (Kirkevold, 1994) och som Terry et al. (2006) 

beskriver det så ser sjukvården familjen och patienten som en enhet. Sjukvården är inte byggd 

för att hantera en patient som inte vill ses som en del av denna enhet. Detta borde orsaka en 

tankeställare hos den vårdpersonal som vårdar patienten då vården ska vara uppbyggd på den 

humanistiska människosynen (Svensson, 2008) som säger att alla människor är unika, har 

samma värde och kan ta ansvar för sina egna handlingar. Patienten ska även ha rätten att 

bestämma över sitt eget liv men hur är det då med att bestämma över sin egen död då 

patienterna upplevde att denna syn på familjen som en enhet (Terry et al., 2006) innebar att 

patienten var tvungen att berätta sådant som patienten inte ville att närstående skulle veta. 

Denna handling innebär att sjukvården handlar mot patientens vilja och därmed tar bort 

patientens autonomi. Ändå upplevde patienten att vårdpersonalen respekterade tystnadsplikten 

(Terry et al., 2006) men att vårdpersonalen även måste respektera patienten och de beslut som 

patienten gör. För att patienten ska kunna föra en öppen kommunikation om sina upplevelser 

och önskningar i döende processen (McNamara & Rosenwax, 2007) krävs det även att 
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närstående och vårdpersonal accepterar att patienten kommer att dö. Även om upplevelsen av 

ångest (Skärsäter, 2009) skiljer sig mellan patienter förekommer vissa likheter till exempel att 

den roll patienten har i sin familj förändras, en minskad självkänsla och en upplevelse av att 

förlora kontrollen. Den minskade självkänslan hos patienten kan ses som negativt eftersom 

självkänslan ger patienten makt över det liv denne lever.  

 

Då patienten träder in i döendeprocessen (McKechnie, MacLeod & Keeling, 2007) kommer 

kroppen att förändras (Morrow, 2009) eftersom den förbereder sig för döden. Detta skapade 

tankar hos patienten som förstärkte den ångest som redan fanns (Fitzsimons et al., 2007). 

Vissa patienter hade svårt att acceptera denna förändring och pendlade därför mellan tankarna 

på döden och tankarna på att döden inte är aktuell just nu (Adelbratt & Strang, 2000).  Det är 

när patientens inte längre upplever någon ångest som signalerar att patienten nu är redo att dö 

(Adelbratt & Strang, 2000; Lichtenthal et al., 2009). Detta innebär att patienten har gått ifrån 

vilja att leva, till vilja att dö. Då ångest inte är en del av livet utan något patienten bara 

upplever inför döden, så kan ångest ses som en del av döendeprocessen (Grumann & Spiegel, 

2003). Ångest är något patienten tyvärr måste räkna med som en naturlig del av döden, 

eftersom det är genom ångesten patienten förbereder sig för döden och det är även ur ångesten 

en acceptans för döden växer fram. Som sjuksköterska kan det ibland räcka med att bara 

finnas där för patienten under de mörkaste stunderna av ångest för att underlätta det patienten 

upplever. I studierna av Adelbratt och Strang (2000) och Grumann och Spiegel (2003) 

konstaterades det att patienterna inte uttryckte ångest utan ett obehag som var av akut 

psykosomatisk karaktär. Detta beskrivs även av Carpenito-Moyets (2006) som en 

omvårdnadsdiagnos för dödsångest att patienten har en känsla av obehag och oro som 

förknippas med döden. Dödsångest kan uttrycka sig genom depression Carpenito-Moyets 

(2006), oro för närstående och rädsla för en smärtsam död. Omvårdnadsåtgärder som föreslås 

är att stärka hoppet hos patienten, låta patienten öppet kommunicera sina känslor och ge 

adekvat behandling mot symtom. Detta påverkar patientens upplevda ångest och hjälper 

patienten att reducera sin ångest.  Kanske kan sjuksköterskan hjälpa patienten genom att ge ett 

ord på detta akuta obehag som är ångest och göra det enklare för patienterna att acceptera det 

stöd som vårdpersonalen erbjuder genom att patienterna har ett ord för sin upplevelse. 

Sjuksköterskan kan även förklara för patienten att detta är något som är naturligt för patienten 

att uppleva och som kan mildras med tiden och att när patienten har accepterat döden så 

kommer patienten inte att uppleva ångesten längre. Men det innebär att patienten kanske 

förlorar den mening som finns med att fortsätta leva (Adelbratt & Strang, 2000) då det enligt 

Antonovskys teori (2005) om KASAM krävs att det finns en mening för att patienten skall 

kunna förstå och hantera situationen denne befinner sig i. För att få en mening med 

situationen har forskning visat att patienten (Abdel-Khalek, 2005: Thorson & Powell, 1992) 

vänder sig till sin religion när denne upplever ångest men detta har dock motargumenterats 

när det framkommit att det inte är religionen som påverkar upplevelsen av dödsångest utan 

snarare att patienten har en tro på något. Religionen har däremot en betydelse för hur 

patienten kommer att accepterar döden (Grumann & Spiegel, 2003; Shinn et al., 2009). 

 

I slutet av döendeprocessen släpper patienten kontrollen över det liv patienten lever 

(McKechnie, MacLeod & Keeling, 2007), och börjar acceptera att döden är oundviklig. Detta 

ger närstående och vårdpersonal ett större ansvar eftersom patienten överlåter mer av sin 

kontroll över sitt liv på dessa. Det finns ingenting som säger hur döden kommer att vara utan 

det är beroende på vilka livserfarenheter den enskilda patienten har. Men att befinna sig i 

döendeprocessen kan komma att påverka patientens beteende och hur patienten ser på sig 

själv. Att patienten accepterar döden beror inte bara på hur patienten upplever sin död utan 

även hur omgivningen ser på att patienten kommer att dö. Att döden har blivit något som sker 



16 

 

bakom stängda dörrar är något som kan öka patientens ångest då döden blir något som är 

osynligt i samhället och blir mindre konkret för patienten. Den döende patienten kommer att 

förlora allt som tillhörde det liv som han eller hon har levt som hopp, drömmar, familj och 

framtidsplaner därför är det inte konstigt att patienten upplever ångest, när det finns så mycket 

att förlora. Patienten kan själv kontrollera hur påtaglig ångesten kommer att vara (Payne, 

Hillier, Langley-Evans & Roberts, 1996), detta gör att acceptansen över döden kommer i den 

mån patienten upplever sig klara av det. Döden ska enligt patienterna i Payne et al. (1996) 

vara lugn, rofylld, smärtfri och ske under tystnad och det visade sig i resultatet att patienter 

som inte upplevde någon ångest uppfattade döden på detta sätt. Den omvårdnad (Skärsäter, 

2009) som ges skall göra att patienten får en känsla av att ha kontroll över sitt liv. Att 

patienten kan arbeta fram en rutin som gör att upplevelsen av ångest går att hantera. Samt få 

patienten att skapa sig nya prioriteringar för att främja patientens utveckling. 

 

 

Konklusion 

I den process som uppstår när en patient ska dö krävs det mycket av patient, närstående och 

sjuksköterskan. Patienten upplever en ångest inför att livet snart är slut och hur denna ångest 

upplevs beror på vem patienten är samt var i livet patienten befinner sig. För att ångesten skall 

försvinna måste patienten acceptera tanken på att livet är i sitt slutskede. Flertalet patienter 

upplever ångest och det ansåg viktigt att den information som ges är individuellt anpassad. 

Sjuksköterskan skall inte ta förgivet att patienten vill ha skriftlig information, utan det ska 

vara upp till patienten att bestämma vilken information som det finns behov efter för att 

patienten ska få lättare att acceptera hela döendeprocessen. Eftersom alla patienter inte 

befinner sig på samma nivå i sin acceptans för döden, så kan för mycket eller för lite 

information skapa oro och ångest vilket försvårar för patienten när denna ska acceptera döden. 

Sjuksköterskan ska också hela tiden diskutera med patienten om vad det är som patienten vill 

dela med sig av sin situation till sina anhöriga. Sjuksköterskan skall respektera patienters vilja 

att inte dela med sig av all information och kontrollera att närstående inte missbrukar sin 

relation till patienten genom att försöka få mer information om patienten än det som patienten 

vill dela med sig av. Ångest är en naturlig del av döden och ångesten är även nödvändig för 

att patienten ska komma till en acceptans över döden. Den faktor som påverkade patientens 

upplevelse av ångest mest var rädslan för att dö en plågsam och utdragen död. 

 

 

Implikation 

Denna litteraturstudie är användbar då resultatet som framkom kan användas i utbildningen av 

sjuksköterskor då den ger en ökad förståelse för patienter med ångest som befinner sig i 

döendeprocessen. Sjuksköterskans förhållningssätt genom dialog med och bemötande av 

patienter i döendeprocessen skall grunda sig i en förståelse för vad patienten genomgår. 

Eftersom det framkom att patienterna uppfattade sjuksköterskan som ovillig att diskutera 

patientens stundande död kan denna litteraturstudie resultera i en öppen kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska och även en mer individanpassad omvårdnad. I den 

utbildning som ges till den blivande sjuksköterskan bör detta ämne lyftas fram då det har visat 

sig att flertalet patienter upplever ångest i döendeprocessen och även framhäva att detta är en 

naturlig del av döendet. Hur patienten bearbetar döden när läkemedel ges för att minska 

patientens upplevda oro och ångest kan vara ett ämne för forskning. Under litteraturstudiens 

gång visade det sig att ämnet är angeläget för vidare omvårdnadsforskning då det finns 
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begränsad mängd information om patientens upplevelse av oro och ångest som medför ett 

livs- och sjukdomslidande för patienten i döendeprocessen.  
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närstående och 36 från 

vårdteamet. 

Datainsamlingen skede 

genom att patienterna och 

de anhöriga fick fylla i 

formulär för att resultaten 

sedan skulle 

sammanställas. Inget 

bortfall. 

Tanken på döden 

skapade oro och rädsla. 

Oron kunde variera 

beroende på hur långt 

sjukdomen hade 

progredierat, patientens 

ålder och vården 

patienten erhöll. 

Grad II 

2009 

USA 

Cinahl 

Shinn, E. H., 

Carmack 

Taylor, C. L., 

Kilgore, K., 

Valentine, A., 

Bodurka, D. c., 

Kavanagh, J., 

Sood, A., Li, 

Y., & Basen- 

Engquist, K. 

Associations with 

worry about 

dying and 

hopelessness in 

ambulatory 

ovarian cancer 

patients 

Att undersöka hur 

demografiska, 

medicinska och 

psykosociala 

faktorer ser ut i när 

patienter upplever 

rädsla och 

hopplöshet inför 

döden. 

Kvantitativ studie. 

Kvinnor tillfrågades i 

samband med 

cellgiftbehandling. Urvalet 

blev 133 kvinnor med 

äggstockscancer, bortfallet 

var 51. Datainsamlingen 

utfördes genom ett 

frågeformulär.  

Patienten upplevde ökad 

oro och kände minskat 

stöd från närstående. 

Variationer mellan 

patienterna berodde på 

etniciteten. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga III:7 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Australien 

Cinahl 

Terry, W., 

Olson, L. G., 

Wilss, L., & 

Boulton- 

Lewis, G. 

Experience of 

dying: concerns 

of dying patients 

and of carers 

Att beskriva den 

oron den döende 

patienten upplever 

och de problem 

patienten möter 

fram till döden. 

Kvalitativ studie. Urvalet 

bestod av 36 patienter, 

varav 23 män och 13 

kvinnor, de deltagande 

hade inte långt kvar till 

döden när intervjuerna 

inleddes. Datainsamlingen 

skede genom intervjuer 

med förutbestämda öppna 

frågor. Intervjun inleddes 

med frågor om vad det var 

som oroade patienterna. 

Svaren spelades in. Alla 

patienter fick möjlighet att 

gå igenom sin intervju och 

förklara ytterligare eller ta 

bort delar de inte ville ha 

med. Inget bortfall. 

Patienterna oroade sig 

för att mista sin 

autonomi under döende 

processen och att 

anhöriga skulle ta över 

patienternas talan och 

därmed att patientens 

önskan går förlorad. 

Grad I 

 

 

 


