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Sammanfattning Döden är något som för alla människor är oundviklig, 

men samtidigt ett tabu och ett stigma i dagens samhälle. 

Vid en diagnos av en dödlig sjukdom där allt hopp om 

bot är borta genomgår patienten olika känslostadier på 

vägen mot eventuell acceptans av döden. Att kunna nå 

en viss acceptans av döden som naturlig är för individen 

ofta svårt och vägen dit är ofta fylld av rädsla. Den 

mentala processen är krävande både för patienten och de 

som står patienten nära. Syftet med litteraturstudien var 

att belysa vuxna patienters rädslor inför döendet och 

behov av kommunikation i samband med livets 

slutskede. Studien är i form av en litteraturstudie och 

sammanlagt 12 vetenskapliga artiklar har granskats.  

Resultatet visar ofta på stora svårigheter med att kunna 

prata om sina rädslor med närstående, därför är det 

nödvändigt för vårdpersonal att kunna vara ett stöd för 

patienten. Det behöver inte alltid bestå i en verbal dialog 

mellan patient och vårdgivare, utan även att vara 

tillgänglig och lyssna skattas högt av patienten. Om en 

patient i livets slutskede kan ventilera sina rädslor inför 

döden är det ofta till stor hjälp och leder till ett minskat 

lidande.  Patienterna upplever även en stark rädsla inför 

det okända som döden innebär. Det leder till ett ökat 

lidande hos den döende människan, men även rädslan 

över att förlora sin värdighet, uppleva smärta, att förlora 

kontrollen över sin kropp eller att lämna sina närstående 

kan vara stor.  
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Abstract Death is something that for all people is unavoidable, 

but at the same time a taboo and a stigma in todays’ 

society. When a patient gets a diagnosis of a deadly 

decease where all hope of recovery is gone, different 

stages of emotion on the way to eventual acceptance of 

death can be seen. To be able to reach a certain level of 

acceptance of death as a natural part of life is for the 

individual often hard and the way to acceptance is often 

filled with fear. This mental process is demanding both 

for the patient and the ones that are in the close social 

environment. The aim of the study was to shed light 

over adult patients’ fears regarding death and the need 

for communication in the end of life. The study is a 

literary review and all together 12 scientific articles 

have been analyzed. The result shows often great 

difficulties for the patient to be able to talk about the 

fears regarding death with the relatives, which makes it 

important for the nursing staff to be able to be a support 

for the patient. It doesn’t always have to be in a verbal 

dialogue between patient and caregiver, but also to 

make oneself available and to listen is much appreciated 

by the patient. It can often be of great help and lead to 

an eased suffering if a patient in the end of life is able to 

ventilate the fear of death. The fear of the unknown that 

is a part of death is often strong and leads to a increased 

suffering for a dying person, but even the fear of losing 

dignity, experiencing pain, losing control over the body 

or leaving the relatives behind can be immense.  
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Inledning 

Döden i sig är i västvärlden ett starkt tabu, den uppfattas generellt som något 

fruktansvärt som till ett högt pris bör undvikas (Kübler-Ross, 1969). Innan människan 

tvingas konfrontera sin egen dödlighet är den enbart något abstrakt och något som bara 

händer andra människor. I grund och botten ser människan sig själv som odödlig, även 

om en medvetenhet om dödens existerande innerst inne finns. Att kunna acceptera att 

döden inte är något som bara händer andra människor är svårt och ställer stora krav på 

individen (ibid). Att konfronteras av en sjukdom där all behandling är förgäves och 

enbart symtomlindring existerar är en stor omställning för individen och många rädslor 

av olika art uppkommer (Sandman & Woods, 2003). Rädslor inför döendet finns hos 

alla individer i större eller mindre utsträckning, men den ställs på sin spets vid utbrott av 

en dödlig sjukdom. Individen tvingas plötsligt att konfrontera sin egen dödlighet, och 

hos många uppstår en inre kris. Att bemöta döende patienters tankar och känslor av 

rädsla ställer stora krav på kunskap och skicklighet hos vårdpersonalen, och är en svår 

balansgång mellan etik, omvårdnad och profession, men samtidigt är det av största vikt 

att kunna lugna denna rädsla då det leder till ett minskat lidande. (ibid)  

 

Vård i livets slutskede är den vård som ges när behandling i syfte att bota en patients 

sjukdom inte är tillgänglig (WHO, 2011). Istället är strävan att upprätthålla livskvalitet, 

minska lidande samt lindra och förebygga de symtom som uppkommer . Denna vård i 

livets slutskede ska även förutom fysiska aspekter innefatta psykosociala och andliga 

problem, såsom rädslor inför döden och döendet. Enligt Socialstyrelsen (2006) bör en 

god vård i livets slutskede basera på fyra hörnstenar, nämligen samarbete, kunskap, 

kommunikation samt närståendestöd. Ett gott samarbete mellan vårdpersonal och 

vårdinstanser leder till att patienten och dess närstående har bättre förutsättningar för att 

få sina behov tillgodosedda så snart de uppkommer. När vården äger en större kunskap 

blir kontroll och behandling bättre gällande smärta och andra symtom. En bra 

kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal leder till en väl fungerande 

vårdkedja, där resurserna har bättre förutsättning att nå patient och närstående och 

dessutom snabbare. Ett omfattande närståendestöd är av största vikt eftersom det inte 

enbart är patienten som påverkas av döden, utan även släktingar och andra närstående, 

som ofta är delaktiga i patientens omvårdnad i större eller mindre utsträckning. 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

 

Bakgrund 

Rädsla är i grund och botten en mänsklig försvarsmekanism som skyddar oss från fara 

(Cullberg, 1984) och i samband med livets slutskede har rädslan många orsaker 

(Mathisen, 2005.). Det är rädsla för det okända som kommer efter döden, rädsla för att 

förlora kroppsfunktion, rädsla för smärta och andra dimensioner av rädsla. Även rädsla 

hos dem som står den döende patienten nära existerar (Howell, Fitch, & Deane, 2003), i 

form av en ovilja att verbalisera det oundvikliga och skrämmande som döden innebär. 

 

En teori om beteendemönster hos en patient mellan ett besked om en dödlig sjukdom 

fram till döden utvecklades av Kübler-Ross (1969) i samtal med och seminarium om 

döende patienter. Inför en grupp med studenter och kollegor samtalade hon med 
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patienter i livets slutskede och bedrev sedan seminarium om dessa möten. I dessa 

seminarium togs tankar och frågor om döden upp och det framkom att patienter efter 

samtalen ofta upplevt ett större välmående och att känslorna av rädsla och ångest hade 

mildrats. Författaren kom fram till fem beteendemönster som uppkommer hos en person 

som vet att han eller hon är döende, vilka är förnekande, vrede, köpslående, depression 

och slutligen acceptans. Det påpekas även att dessa fem stadier flyter in i varandra och 

överlappar ända fram till dödsögonblicket, men att mönstret kan ses hos de flesta 

palliativa patienter (Kübler-Ross, 1969). I en fallstudie av Wilson och Fletcher (2002) 

bekräftades fenomenet hur stadierna flyter ihop och överlappar varandra. Det framkom 

även i studien tecken på ytterligare fyra aspekter av Kübler-Ross (1969) modell; hopp, 

glädje, frånvarokänsla samt rädsla. Dessa aspekter tycktes existera genom hela 

döendeprocessen i större eller mindre utsträckning, där särskilt rädsla var högst 

närvarande genom alla de beteendemönster som omnämns av Kübler-Ross (1969). För 

att kunna lindra rädslan hos döende patienter krävs kunskap hos sjuksköterskan om vad 

som kan kan komma att ske på ett psykologiskt plan i döendeprocessen (Curry & Stone, 

1991). 

 

 

Förnekelse 

Förnekelse är en form av försvarsmekanism som innebär att omedvetet bortse från 

hotande aspekter av en inre eller yttre verklighet (Svarre, 2001). Detta stadie hjälper en 

döende patient att behålla en viss känsla av jämvikt och skyddar mot en övermäktig 

ångest och rädsla. Förnekande fungerar även som en buffert eller ett försvar innan 

patienten kan samla sig och mobilisera andra försvarsmekanismer (Kübler-Ross, 1969). 

Svarre (2001) jämför psykets försvarsmekanismer med det fysiska immunförsvaret, där 

förnekelsen hjälper individen att gradvis konfronteras med en obehaglig verklighet. 

 

Vid beskedet om att allt hopp om tillfrisknande är ute reagerar i stort sätt samtliga 

patienter först med förnekelse (Wilson & Fletcher, 2002), där patienten vägrar tro att 

något sådant kan hända just honom eller henne. Patienters reaktioner vid ett sådant 

besked styrs till stor del av hur de tidigare i livet bemött motgångar och utmaningar. En 

människa som generellt reagerar med en försvarsmekanism som innebär förnekelse, 

stannar oftare kvar i en längre förnekelseperiod efter ett besked att de snart ska dö. Hos 

en döende patient kan detta stadie gestaltas genom ett beteende där patienten inte låter 

visa någon form av vetskap om förestående död (Svarre, 2001). Detta kan uttryckas 

genom olika former av önsketänkande och fantasier som tycks orealistiska. Patienten 

lägger stor energi på att planera resor eller andra händelser i framtiden som med största 

sannolikhet aldrig kommer att inträffa. Stadiet av förnekelse kan existera länge, 

patienten kan känna en viss acceptans, för att sedan återigen hamna i ett stadie av 

förnekelse. Detta omväxlande känslostadie återkommer från och till under hela 

döendeprocessen, även om det är som starkast i början (Kübler-Ross, 1969; Svarre, 

2001).  

 

Andra tecken på att en patient befinner sig i detta stadie kan vara att han eller hon pratar 

om döden på ett adekvat sätt, för att sedan minuten därpå börja berätta om en händelse 

eller ett göromål i framtiden som de med största sannolikhet aldrig kommer att få 

uppleva eller få tillfälle att göra (Svarre, 2001). Ibland är det svårt att bedöma om en 

patient är redo att tala om döden och döendet eller inte enbart med hjälp av verbal 

kommunikation, och istället får vårdgivaren försöka söka i patientens kroppsspråk och 
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beteende efter tecken på detta. Förnekelse är ett försvar som måste tillåtas (Beck-Friis & 

Strang, 2005), men endast undantagsvis bör en patient tillåtas att stanna i ett längre 

stadie av förnekelse, ibland leder detta enbart till ett utdraget lidande. Känslor som 

trycks undan och förnekas leder till en inre kamp hos patienten och förstärks (Svarre 

2001). Förnekelse kan även uppstå hos vårdpersonal och närstående och de kan då 

reagera med att slå bort alla försök till ventilering av känslor och rädslor inför döden 

från patientens sida. Detta i sig orsakar större lidande hos patienten, när behovet av att 

tala om döden är starkt. 

 

Att kunna skilja på ett stadie av förnekelse av oundviklig död och ett rättfärdigat hopp 

där kampen kan leda till ett förlängt liv är inte alltid lätt, men att inte se skillnaden kan 

göra mer skada än nytta för patienten (Sandman & Woods, 2003). Det är en svår 

balansgång för personalen, eftersom en känsla av hopp kan minska onödigt lidande och 

lindra rädslan hos patienten. I vissa fall finns hoppet fortfarande kvar hos patienten, 

medan vårdpersonal eller närstående har förlorat det (Kübler-Ross, 1969). Detta kan 

vara plågsamt för patienten, eftersom behovet av att ha hoppet kvar är starkt.  

 

 

Vrede 

En döende patient upplever efter ett inledande känslostadie av förnekelse även vrede 

(Wilson & Fletcher, 2002). En person som är i livets slutskede befinner sig plötsligt i ett 

beroendeförhållande gentemot närstående och vårdpersonal och denna förlust av 

initiativförmåga och bestämmande över sig själv kan ge sig till känna genom ilska och 

vrede (Svarre, 2001). Vreden i sig är ofta sammankopplad med känslor av avund, 

svartsjuka eller bitterhet. Patienten kan uppleva en stark vrede eller ett raseri över 

orättvisan i att vara den person som drabbas och känner även avund gentemot andra 

friska människor. Vanmakten kan även vara kopplad till en känsla av ouppnådda 

livsmål eller tankar om att kampen mot sjukdomen varit meningslös (ibid). Denna vrede 

och ilska kan ge sig uttryck på till synes ologiska vis och riktas mot personal, 

närstående eller besökare som inte gjort någonting för att förtjäna denna (Kübler-Ross, 

1969). Även en ologiskt stark vrede som projiceras på ett relativt bagatellartat problem 

kan visa sig (Svarre, 2001). Det kan exempelvis handla om en av vårdpersonal 

bortglömd sockerbit till kaffet eller något annat liknande. Dessa typer av händelser leder 

till en påminnelse om den förlust av makt som en patient i livets slut upplever (Beck-

Friis & Strang, 2005). 

 

Andra uttryck av denna vrede kan bestå av manipulerande och att vårdpersonal och 

närstående spelas ut mot varandra i ett psykologiskt spel (Mathisen, 2005). Eftersom de 

närstående är de människor som patienten ofta känner sig som mest trygg med är det i 

första hand de som ofta råkar ut för vreden och ilskan. Om vårdpersonal och närstående 

på sitt vis spelar med i detta intrigerande och försvarar sig mot den ologiska kritik eller 

de vredesutbrott som visar sig kan detta ofta leda till ett mer utdraget stadie av vrede. 

Ett sådant förlängt stadie av vrede hjälper sällan patienten i sin vånda (Svarre, 2001), 

utan förstärker ofta känslan. Vreden är ofta ett uttryck för förtvivlan och ett rop på hjälp 

(Mathisen, 2005), men om de närstående misslyckas att se detta kan det leda till att 

patienten överges av dem, vilket är en stor tragedi. I vissa fall kan dock vreden vara 

rättfärdigad, det gäller i första hand att undersöka om vreden har en logisk orsak innan 

den behandlas som just ett uttryck av en person i en döendeprocess (Mathisen, 2005; 

Svarre, 2001). 
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Patientens förmåga av att ge uttryck för vrede har vissa kulturella skillnader (Mathisen, 

2005). I somliga kulturer är det högst opassande att visa vrede och ilska och kan då leda 

till att patienten håller inne sina känslor av ilska. Ibland har patienten trots sin kultur ett 

behov av att ventilera denna vrede, och behöver få veta att en sådan reaktion är helt 

naturlig och inget som bör förträngas. 

 

 

Köpslående 

En kort period av köpslående följer ofta vreden (Kübler-Ross, 1969), och tar sig uttryck 

i ett visst tankesätt hos patienten där han eller hon ofta vänder sig till läkaren eller sin 

religion för att finna en ibland ologisk kompromiss. Det kan vara ett barnbarns födelse 

som de önskar vara med om, och om de bara får uppleva denna händelse så ges olika 

löften. Patienten söker efter en mening i situationen och kan börja köpslå med en högre 

makt eller ödet, och någon att skuldbelägga eftersöks ofta (Mathisen, 2005). Ett 

exempel på detta stadie kan ses i tidigare nämnda fallstudie av Wilson och Fletcher 

(2002) där en av informanterna beskriver sitt eget köpslående: ”I have had 

conversations with God about His power to heal me, and then I, if he healed me, could 

be a witness for him by playing my accordion and singing in churches.” (Wilson & 

Fletcher, 2002. s. 301.) 

  

Detta stadie av köpslående är oberoende av trosåskådning och personlig tro (Mathisen, 

2005; Svarre, 2001). Goda gärningar, förbättrad livsföring eller annat kan även utlovas 

till en okänd högre makt för att få mer tid. Köpslåendet är ett uttryck av ett aktiverat 

hopp, för att kunna få uppleva vissa händelser i utbyte mot goda gärningar (Svarre, 

2001). Det kan vara svårt för närstående att bevittna dessa förtvivlade handlingar som 

ofta är kopplade till ett försök att undvika det oundvikliga. Köpslåendet kan även handla 

om en tyst skuld (Kübler-Ross, 1969) och ska aldrig ignoreras av vårdpersonalen, 

eftersom detta kan leda till ett förstärkt lidande hos patienten.  

 

 

Depression 

När en patient i livets slutskede inte orkar att upprätthålla försvarmekanismer; 

förnekelsen kan inte längre vidmakthållas, vreden har tagit slut, köpslåendet har inte 

givit någonting och patienten tvingas möta det faktum att hon eller han snart ska dö; 

inträder en känsla av förlust hos patienten (Kübler-Ross, 1969). Livet är oåterkalleligt 

förändrat och kroppen är svagare än vad den har varit. Omställningen leder ofta till en 

depression. Denna depression hos döende patienter kräver sällan psykiatrisk hjälp, utan 

är mer ett uttryck av sorg över dessa förluster, som kan bestå av förlust av en tilltro på 

livets självklarhet, arbete, social position samt andra faktorer som påverkas av en dödlig 

sjukdom. I vissa fall kan det handla om en depression av konkret orsak (Svarre, 2001); 

förlusten av kvinnlighet vid borttagning av ett bröst eller förlust av energi i ett annars 

aktivt liv, men ibland beror depressionen mer på en sorg om kommande förlust; sorgen i 

att behöva ta avsked av världen och de närstående. Denna form av depression har 

ingenting med ålder att göra (Mathisen, 2005), utan sorgen över dessa förluster finns 

hos både unga och gamla patienter i livets slutskede. Detta stadie av depression är enligt 

Kübler-Ross (1969) nödvändig hos patienten för att kunna uppnå en fridfull död med en 

känsla av acceptans. 
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Accepterande 

Om en patient har fått tid att gå igenom de fyra stadierna av förnekelse, vrede, 

köpslående och depression följer enligt Kübler-Ross (1969) ett stadie av acceptans av 

döden. Patienten som har kunnat bearbeta sina känslor av sorg kommer då att inträda i 

ett känslostadie med en form av tyst förväntan. Ett lugn inträder som inte härstammar 

från uppgivande eller resignation, utan mer av accepterande. Detta stadie av acceptans 

innebär dock inte alltid att patienten är lycklig (Wilson & Fletcher, 2002), utan det är 

mer en period av känslofri art, samt även en tid av avskärmning från världen i vissa fall. 

Denna avskärmning kan även skapa stress hos närstående (Kübler-Ross, 1969), vilket 

gör att vid denna tid är det mer viktigt att de som står nära patienten får uppmärksamhet, 

eftersom de ibland inte delar denna känsla av acceptans. De närstående kanske 

fortfarande känner att de inte vill ge upp hoppet, och känner sig svikna vid patientens 

öppenbara tillstånd av lugn. 

 

Även om patienten har kommit till ro med det faktum att han eller hon ska dö och även 

om det inte finns något mer än lindrande medicinska behandlingar att tillgå, är det 

fortfarande av vikt att visa patienten uppmärksamhet (Kübler-Ross, 1969). 

Kommunikationen blir av mer ickeverbal art i detta stadie, då patienten ofta inte känner 

behov av prat och samtal, men detta betyder inte per automatik att de vill bli lämnade i 

fred. Patienten kan dock även i detta stadie pendla mellan de olika stadierna (Wilson & 

Fletcher, 2002), och rädslan kan fortfarande göra sig påmind i vissa stunder. 

 

 

Kommunikation och existentiell rädsla 

Ordet kommunikation kommer från latinska communicatio och betyder ömsesidigt 

utbyte (Fossum, 2007). Kommunikation betyder enligt Svenska Akademins Ordlista 

(u.å.) ”förbindelse; samfärdsel; kontakt (mellan människor); överföring av information”. 

Inom sjukvården är en god kommunikation ett av de viktigaste hjälpmedel för att bidra 

till en god och väl fungerande omvårdnad (Fossum, 2007). Förutom ickeverbal 

kommunikation såsom kropps- och symbolspråk är även samtalet en stor del av 

kommunikationen. Vårdaren kan i samtalet med patienten ta del av vad som ligger inom 

patienten, och på så sätt angripa problem på annat håll än medicinskt.  

 

Existentiell rädsla är något som alla någon gång i livet upplever (Cullberg, 1984). Inför 

döden ställs denna rädsla på sin spets då patienten tvingas möta den. När en patient får 

sätta ord på sin rädsla kan denna framstå som mer begriplig och i vissa fall mindre 

skrämmande (Andersson, 2007). Att våga samtala med en döende människa och inte 

enbart vifta bort antydningar till viljan att tala om döden kan lindra rädslan och öppna 

upp för en fungerande kommunikation och vård där patienten känner sig trygg och 

uppmärksammad (Bolund, 2007).  

 

 

Problemformulering 

När en patient tvingas konfrontera sin död i samband med en obotlig sjukdom uppstår 

en stark rädsla och svåra tankar som leder till ökad lidande för patienten. Som 

vårdpersonal finns ett ansvar att kunna lindra detta lidande när det uppkommer. Att 
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bemöta de döende patienterna som upplever en stor rädsla är svårt och ställer stora krav 

på en fungerande kommunikation. 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vuxna patienters rädslor inför döendet och 

behov av kommunikation i samband med livets slutskede. Bedömning av vetenskaplig 

kvalitet av material är enligt Willman, Bathsevani & Stoltz (2011). 

  

 

Metod 

Uppsatsen är en litteraturöversikt utefter Friberg (2006) med målet att öka förståelsen 

för valda problemområde. 

 

 

Datainsamling 

Utifrån syftet valdes sökorden ut; rädsla, död, attityd till döden, palliativ vård samt 

sjuksköterska/patient-relationer. Rädsla valdes som sökord för att undersöka vilka 

rädslor som finns inom människor inför döden, döden då detta är källan till den rädsla 

som föreliggande arbete beskriver, attityd till döden för att undersöka vilken inställning 

människor idag har till döden samt palliativ vård då denna formen av vård inkluderar 

vad det innebär att vårda en patient sin sista tid innan döden. Dessa sökord användes för 

att komma åt information om hur patienter vill att deras sista tid ska vara. Även 

sökordet Sjuksköterska/patient-relation användes för att nå information utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. Dessa sökord översattes till engelska utefter MeSH (Karolinska 

institutet, u.å.) till Fear, Death, Attitude to death, Palliative Care samt Nurse/patient-

relation. Sökorden användes i tre olika databaser: Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl 

och PubMed är databaser inriktade mot omvårdnad och PsycInfo är inriktad mot 

psykologiska tidskrifter. Dessa databaser valdes för att få både ett omvårdnadsmässigt 

samt ett psykologiskt sökområde, då rädsla är en psykisk förminnelse. De olika 

sökorden användes i olika kombinationer i Cinahl som Subject Headings, i PubMed 

som Fritextord och i PsycInfo som Tesaurier. Inklutionskriterierna var att artiklarna som 

valdes ut var mellan åren 2001-2011 för att få ett tioårsperspektiv och samt aktuell 

forskning, enbart handla om vuxna individer över 19 år samt bygga på evidensbaserad 

forskning med ett tillgängligt abstrakt. Exkluderades gjorde artiklar som handlade om 

demens/förvirringstillstånd samt rädslor i samband med olika behandlingar i livets 

slutskede. Dessa exkluderades då syftet var specifikt rädslor inför döden. Samtliga 

inklutions- samt exklutionskriterier var nödvändiga för att få relevanta träffar samt mer 

specifikt inriktat på problemområdet. En tabell över sökhistoriken utformades för att 

uppnå struktur och att tydligt visa hur sökningen har gått till (Bilaga A). Sammanlagt 

valdes ifrån sökningarna i de olika databaserna 71 artiklar ut till urval 1 varav 21 var 

dubletter, tolv artiklar utgjorde sedan urval två där åtta stycken hade hög vetenskaplig 

kvalitet och fyra medelhög vetenskaplig kvalitet. Denna kvalitetsgranskning gjordes 

utifrån protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ eller kvalitativ 

metod enligt Willman et al. (2006) där tre olika grader av vetenskaplig kvalitet används: 
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låg, medelhög och hög vetenskaplig kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten redovisas i 

artikelsammanfattningen (Bilaga B1-6). 

 

 

Sökning i Cinahl 
 

Sökning gjordes inom Subject Headings med de utvalda sökorden Palliative Care, 

Fear, Attitude to Death, Death samt Nurse-patient relation. Dessa kombinerades på 

olika sätt med varandra för relevanta träffar. Begränsningar som gjordes var English 

language, Research Article, all Adult samt Published between oct -01 and oct -11. 

Dessa begränsningar gjordes på grund av att sökningen utan exklusions- och 

inklutiobskriterierna gav irrelevanta träffar samt även för många vitt spridda träffar. 25 

artiklar valdes ur sökningen till urval 1 varav sex artiklar valdes till urval 2. 

Sammanlagt utfördes fem sökningar i databasen. 

 

 

Sökning i PubMed 
 

Samma sökord användes även i PubMed, dock i form av fritextsökning, då andra sätt ej 

är tillgängliga i denna databas. Begränsningarna som gjordes i denna databas var 

English Language, Abstract Available, all Adult >19 years samt Published last 10 

years. Det för att detta även i PubMed gav mer korrekta sökresultat. 13 relevanta 

artiklar som valdes ut till första urvalet varav sex artiklar valdes till urval 2. 

Sammanlagt gjodes fyra sökningar i databasen. 

 

 

Sökning i PsycInfo:  

 

Sökorden Palliative Care, Death och Fear användes i form av teusarieri olika 

kombinationer. De begränsningar som gjordes var English language samt Published lat 

10 years. Sammanlagt åtta artiklar utgjorde urval 1 och de träffar som valdes till urval 2 

förekom i andra sökningar, vilket gjorde att dessa träffar inte redovisas som slutligt 

urval i sökhistoriken. Två sökningar utfördes sammanlagt i PsycInfo. 

 

  

Databearbetning 

Därefter lästes de tolv återstående artiklarna i sin helhet och diskuterades. De delades 

sedan in i underkategorier för att enkelt kunna urskilja vilken artikel som skulle vara var 

i uppsatsen. Dessa underrubriker var Rädsla för förlust av kommunikation, Rädsla i 

förhållande till förlust av familj och närstående, Rädsla i förhållande till ålder, Rädslan 

inför det okända samt Rädslan för en förlorad framtid. Då dessa kategorier flöt ihop och 

påverkade varandra skrevs slutligen resultatet i en löpande text för att förhindra 

upprepningar. Även diskussionen skrevs på detta sätt. En artikelöversikt konstruerades, 

där artiklarna sammanfattades och granskades kritiskt för att nå rätt relevans (Bilaga B). 

Detta skapade en överblick över vilka artiklar som skulle ingå i resultatet och hur 

relevansen mot syftet var. Det viktigaste som framkom ur varje artikel komprimerades. 

Artiklarna vägdes mot varandra och granskade för att få fram det väsentliga i artiklarna 
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som stämde överrens med syftet i litteraturstudien. Det utgjorde sedan grunden för 

resultatet i litteraturstudien. 

 

 

Resultat 

Näst intill alla patienter i livets slutskede upplever en rädsla inför döden i större eller 

mindre utsträckning (Stajduhar, Thorne, McGuinness & Kim-Sing, 2010; Tsai, Wu, 

Chiu, Hu & Chen, 2005), det såväl efter beskedet om kommande död som precis i slutet 

innan döden. Rädslan som uppstår hos en individ som är döende är dock inte alltid inför 

själva döden. Det kan även vara rädsla för att förlora sin värdighet, rädsla för smärta och 

lidande samt olika former av rädslor. De patienter som tidigare har genomgått en 

närståendes död i samma sjukdom kan exempelvis uppleva en rädsla för att gå igenom 

den smärta och det lidande de då iakttog (McGrath, 2004; Stajduhar et al., 2010). 

 
Det som ofta är mest skrämmande i samband med döden är rädslan för det okända, vad 

som sker efter döden (Cicirelli, 2006; Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Enligt 

Edmunson, Park, Chaudoir och Wortmann (2008) visade det sig att det finns ett 

samband mellan patienters rädsla för döden och deras syn och upplevelse av den 

religiösa tillhörigheten. Patienten som inte tvivlar på sin tro upplever sin tro som en 

tröst som minskar rädslan och ger stöd och stöttning. Patienter som är troende, men 

tvivlar på sin religion hamnar enlig Edmunson et al. (2008) lättare i en depression inför 

döden och deras rädsla tenderar även att vara större. Detta religiösa tvivel som några 

individer har eller den tröst som andra patienter istället känner återspeglar deras tro på 

ett liv efter döden och det är det som både kan ge rädsla eller tröst. Det är också den 

viktigaste aspekt som Wink och Scott (2005) vill lyfta fram, nämligen att en individ 

med en stark tro har en minskad rädsla för döden och att den individen som tvivlar i sin 

tro har en stor rädsla inför döden. Även att äldre upplever mindre rädsla för döden än 

yngre kunde påvisas. De äldre deltagarna upplevde att de levt ett gott liv och var nöjda 

med livet som varit och därför kunde de känna sig trygga och döden blev inte så 

skrämmande. Det som styrkte dem och gjorde att rädsla avtog var även att en tro fanns 

på ett liv efter döden och att det var något gott som väntade (ibid). Enligt Selman et al. 

(2007) så är äldre individer generellt sett mindre rädda för livet efter döden än yngre. 

Det beror oftast på att de är nöjda och känner att de har uppfyllt sina livsmål. Tack vare 

den trygghet och minskade rädsla de känner så vill vissa äldre personer inte ha akut 

livsuppehållande behandling. Cicirelli (2006) skriver om samma fenomen där äldre är 

mindre rädda för döden än yngre men han delar även upp äldre i tre kategorier; 

yngreäldre, medeläldre och äldreäldre, där yngreäldre är i åldern 60-75 år, medeläldre 

75-84 år och äldreäldre 85 år och uppåt. I nämnda studie undersöks yngreäldre och 

medeläldre och ingen större skillnad mellan grupperna kunde påvisas i graden av rädsla, 

enbart marginellt mer rädsla för döden kunde ses hos den medeläldre gruppen. Den teori 

som framställs av Cicirelli (2006) är att ju större skillnaden mellan förväntad och 

önskad livslängd är, desto större är också rädslan för döden. 
 

Tsai et al. (2005) fann att patienter upplever en högre rädsla inför döden i genomsnitt 

två dagar innan döden men att enstaka patienter kan känna en stark rädsla även tidigare 

än så. En god och värdig död var något patienterna sökte efter oavsett om de tillhörde en 

yngre eller äldre generation (ibid). Enligt Miles, Voorwinden, Chapman och Wardle 

(2008) beskriver patienter med cancer sin rädsla genom begrepp som att de förlorar 
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kontrollen och blir nedstämda. Perioder med negativa känslor såsom rädsla och 

uppgivenhet blandas med perioder utan några som helst känslor. Cicirelli (2006) menar 

att det inte spelar någon roll om det är yngre eller äldre patienter som drabbas eller som 

är nära döden, de upplever samma sak ur den aspekten att de uppfattar förlusten av sina 

egna kroppsfunktioner vilket är en stor grund för rädsla. Förlust av hälsa och tankar om 

meningen med livet uppgavs av patienterna att vara det svåra. Vidare beskriver Wink 

och Scott (2005) att patienternas rädsla ökar när deras rörelseförmåga avtar, eftersom 

det gör att en del av patienterna då känner att de inte vill leva längre. När de väl nått dit 

och accepterat döendet och döden som ett naturligt slut på livet kan döden i sig dock bli 

mindre skrämmande. 

 

Det är inte alla patienter som har samma upplevelser av dödens antågande, olika 

individer upplever skiftande känslor, beroende på personlighet och synsätt (Groot, 

Derksen, Crul, Grol & Vernooij-Dassens, 2007; Wink & Scott, 2005). Vissa patienter 

griper efter alla halmstrån till en fortsatt behandling för att de inte är redo att ge upp 

kampen. De upplever att de har så mycket kvar att ge och få ta del av. Hos dessa 

patienter är rädslan generellt sett stor. Till exempel vill de få träffa och umgås med 

barnbarn de ännu inte har och de upplever en frustration, ilska, skuld och ångest över att 

tvingas överge eller lämna livet. Det leder i sin tur till depression och nedstämdhet. 

Groot et al. (2007) dryftar patienternas vilja att försöka leva ett så normalt liv som 

möjligt inför döden och göra det som de önskar och vill så länge de orkar, i den 

utsträckning symtomen tillåter. De ofta svåra symtomen, såsom tal- och sväljsvårigheter 

eller andra fysiska problem och smärtor, ökar även deras rädsla inför hur döden kommer 

att bli och leder till att patienten känner ångest och förvirring över förlusten av kontroll i 

livet (Brown & Addington-Hall, 2008). McGrath (2004) beskriver upplevelser av 

förlust av kontroll och att patienten inte vill släppa taget. Vid förlust av kontroll över 

kroppen känns dödens närhet mer och rädslan inför den ökar. Den ökade rädslan uppstår 

exempelvis inför högtider som vill firas tillsammans med familjen, eller vid andra 

sociala sammanhang. 

 

Brown och Addington-Hall (2008) beskriver patienters olika syn på döden och livet, de 

tar upp att patienter vill förneka verkligheten av rädsla för döden och beskriver en 

förlust av självkänsla och värdighet. Rädslan över att inte få en framtid, att behöva 

överge de närstående och att alla planer försvinner inför den förestående döden bedöms 

som stark. Det beskrivs dock av patienterna att de inte ger upp hoppet utan att de 

försöker leva sina liv så långt det bara är möjligt (ibid).  Att kunna få vara med att 

planera vid familjehögtider och släktträffar och att få känna att det är viktigt ger en ökad 

acceptans och minskad rädsla (Groot et al., 2007). Det påpekas också att det måste 

finnas tid för känslor som gråt, skratt och värme. Även stunder att kunna ta det lugnt 

skattas högt. I livets slutskede medför det ett sätt att se på saker med andra ögon, det ger 

nya preferenser och prioriteringar som leder till att döden och rädslan för att dö kan 

kännas mer avlägsen för stunden. Bath (2010) menar i sin artikel att patienter med en 

väl sammanhängande  familj har en ökad rädsla för att lämna denna. De upplever att de 

sviker sina närstående genom att inte finnas kvar och detta leder till en stor känsla av 

skuld över sin förestående död. Även en stor sorg över att inte få vara med om det som 

de andra i familjen kommer att vara med om beskrivs av döende patienter. 

 

Ett flertal av studierna visade på svårigheter som uppstod i kommunikation om rädsla 

för döden mellan patienter i livets slutskede och närstående och vårdpersonal (McGrath, 

2004; Remmers et al, 2010; Selman et al., 2007; Stajduhar et al., 2010). När det gäller 
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att kunna tala om sin rädsla för döden och döendet med sina närstående består 

svårigheterna av en farhåga att göra sina nära och kära ledsna eller upprörda. Selman et 

al. (2007) bekräftar att samtal om döden kan leda till en stark ångest hos de närstående. 

Även i kommunikationen om rädsla för döden med vårdpersonal kan det finnas 

svårigheter och barriärer. Rädslan att säga fel saker, att uppröra finns hos både 

närstående och vårdpersonal (Remmers et al., 2010). Hos en döende patient existerar 

ofta ett starkt behov av att kunna prata om döden och de rädslor som finns, vilket gör att 

svårigheter i kommunikationen leder till ett ökat lidande och i vissa fall en starkare 

rädsla med många dimensioner (McGrath, 2004; Selman et al., 2007; Stajduhar et al., 

2010). Stajduhar et al. (2010) anser att en bra strategi att kunna stödja och hjälpa en 

döende patient kan vara att få patienten att erkänna sin rädsla genom dialog eller 

beteende. När patienten öppnar upp för kommunikation kan sjuksköterskan få ta del av 

de upplevelser och farhågor som finns inom patienten. Det visar på att patienten känner 

sig bekväm och att det finns en ömsesidig respekt. Det är viktigt att ta hänsyn till 

patientens känslotillstånd och att lägga kommunikationen på en lämplig nivå. Det är en 

balansgång där kommunikationen måste vara på patientens villkor, att försöka lätta upp 

stämningen är bra bara när patienten är på det humöret. Annars kan det lätt uppfattas av 

patienten som klumpigt och onödigt. Sjuksköterskans förmåga till att visa empati får 

patienten att känna sig trygg. Även förmågan till att visa tårar ger en känsla av 

uppriktighet och äkthet, liksom demonstration av medkänsla och omtanke får patienten 

att slappna av (ibid). 

 

Att kunna känna trygghet och tillit till sin vårdgivare är en grundläggande del av vården 

i livets slutskede (Remmers et al., 2010; Stajduhar et al., 2010).  En ärlig förmedling av 

information är en av aspekterna för ett öppet samspel mellan patienten och vårdgivaren 

och att ta sig tid för att sätta sig ner hos patienten öppnar kommunikationsvägen 

(Stajduhar et al., 2010). Patienter som inte får eller kan kommunicera om döden har 

ingen möjlighet att bearbeta det som sker. Det leder till att individen i fråga 

vidmakthåller en viss grad av förnekelse. McGrath (2004) beskriver också i sin artikel 

att patienter som upplever en god kommunikation med sin vårdgivare har lättare för att 

acceptera och bli medvetna om sin egen död och kunna hantera det på ett bättre sätt. Att 

våga prata om döden hjälper mot deras rädsla, vilket leder till en bättre tillvaro. 

Hopplöst, kista, striden, förlorad är några av de ord som McGrath (2004) beskriver att 

patienterna associerat till i samband med döendet. Att striden är förlorad och att våga 

säga det gör att rädslan minskar och tryggheten infinner sig. Patienter med närstående 

som vågar visa och sätta ord på sin rädsla känner ett större lugn och vågar då själva 

kommunicera om sin död, och på så sätt kommer de närmare varandra.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De artiklar som användes i litteraturstudien kom ifrån databaserna Cinahl och PubMed, 

databaser som är inriktade mot omvårdnad. Sökning gjordes även i databasen PsycInfo 

men de artiklar som uppfyllde kriterierna för urval 2 fanns även med i sökningar från 

PubMed eller Chinal så därför redovisades inte dessa som slutligt urval i sökhistoriken 

(Bilaga A). Det kan ses som en styrka att de slutliga artiklarna som använts har 

uppkommit i ett flertal sökningar samt olika databaser då det påvisar artiklarnas kvalitet 
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och att en bred vetenskaplig publicering är stor. Även att databaserna är inriktade mot 

omvårdnad är en styrka då det ger ett omvårdnadsfokus i artikeln.  

 

Författarna valde ut artiklar ur urvalet som både var kvalitativa och kvantitativa för att 

få ett brett perspektiv på materialet. De kvalitativa artiklarna ger en fördjupad och mer 

utmålande bild och beskrivning av svaren som deltagarna i studierna uppger. Utifrån 

syftet med litteraturstudien framkom sökord som först söktes i fritext för att utröna 

vilket underlag som generellt existerade. Senare gjordes en mer inriktad sökning med 

dessa sökord, där MeSH-termer och thesaurer användes. Det gav en ny syn på 

forskningen och visade på att det förs en diskussion inom detta område. Sammanlagt 12 

artiklar granskades i resultatet, varav 6 var kvalitativa, 5 var kvantitativa samt 1 var 

både kvalitativ och kvantitativ. Ur de kvalitativa artiklarna framgick patientens svar 

tydligt men i den kvantitativa var inte svaret lika utmålat. 

 

En styrka i föreliggande arbete är att artiklarna som hittades kom ifrån olika länder, 

vilka var Australien, Storbritannien, USA, Tyskland, Taiwan och Holland. Det gav en 

bredd ur ett etiskt och kulturellt perspektiv. I och med att majoriteten av artiklarna är 

från västerländska länder kan det även överföras till svensk sjukvård, då kulturen är 

snarlik. Artiklarna gav även generellt samma svarsinnehåll och styrkte varandra, vilket 

ger en styrka till resultatet. Från urvalet valdes artiklar om barn och ungdomar under 19 

år bort, samt patienter med demens eller rädsla för kurerande behandlingar, då enbart 

vuxna patienters rädsla inför själva döden var av relevans för syftet. Det fanns en bred 

mängd av artiklar inom ämnet. De som är skrivna under den valda tidsperioden visar på 

ungefär samma resultat som äldre skrivna artiklar och detta ger en styrka då det visar på 

att de nya artiklarna har en grund och en utgångsfråga som bygger på den äldre 

forskningen. Att resultatet sedan visar på samma som den äldre forskningen gör att det 

fortfarande finns en relevans i den äldre litteraturen och att det går att bygga ettt arbete 

utifrån det. Svagheten skulle kunna vara att det finns lite forskning i området och gör att 

den forskning som finns tillgänglig kan bli bristfällig. Några sådana indikationer har 

dock inte uppkommit i litteraturgranskningen. Några av artiklarna bygger på Kübler-

Ross (1969) utvecklade modell, vilket också är en styrka då det visar på att nutidens 

människa har likvärdiga rädslor och tankegångar kring döden som människor hade förr. 

Det visat att nutidens och dåtidens människa skiljer sig inte så mycket åt vad det gälleer 

frågan om döden. Det gör att den metoden som fungerade enligt Kubler-Ross modellen 

kan tillämpas även i nutidens människa då rädslorna visar sig vara av samma karaktär. 

 

Under hela litteraturstudien diskuterades artiklarna och dess relevans i studien och om 

hurvida de skulle vara med, tas bort eller om deras relevans mot studiens syfte stämde. 

Genom diskussionerna kom olika teman fram, men då dessa påverkade varandra samt 

sammanflöt skrevs resultatet som en löpande text. Diskussionen som funnits mellan 

litteraturförfattarna anses vara en styrka för arbetet. 

 

 

Resultatdiskussion 

Kvaliteten av artiklarna bedömdes med hjälp av bedömningsprotokoll i Willman et al. 

(2011) för kvalitativa och kvantitativa studier. Svårigheten i att bedöma utifrån detta 

protokoll ligger i att det saknar graderingsmöjligheter, vilket medför att artiklarnas 

kvalitet kan ha bedömts felaktigt och/eller subjektivt. Åtta av de artiklarna som granskas 

i föreliggande arbete graderades ha hög vetenskaplig kvalitet medan fyra graderades ha 
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medelhög vetenskaplig kvalitet. Att majoriteten av artiklarna bedömdes ha hög 

vetenskaplig kvalitet kan ses som en styrka. I studien av Cicirelli (2006) låg nackdelen i 

en viss snedfördelning av de båda grupper som undersöktes, samt bristande beskrivning 

av urvalsprocess. Något som sågs som en brist i studien av Edmondson et al. (2008) var 

att resultatet var svårt att tolka, vilket dock kan vara en subjektiv bedömning. I 

fallstudien av Groot et al. (2007) undersöktes fenomenet av att leva på lånad tid utefter 

en kvinnas sista tid. Då maken var med vid samtliga intervjuer gav vi den studien 

medelhög gradering, eftersom detta kan ha påverkat intervjuerna. Det var författarna i 

studiens bedömning att paret var öppna med och inför varandra, men detta kan ha 

påverkat resultatets kvalitet. I studien av Selman et al. (2007) var urvalet väl beskrivet, 

men däremot saknades beskrivning av eventuella bortfall från studien. Grupperna i 

studien var även obalanserade i mängd. Dessa fyra artiklar med bedömningen av 

medelhög vetenskaplig kvalitet togs dock med i föreliggande arbete, då de 

överrensstämde väl med syftet. Val av deltagare samt metod var väl beskrivna i elva av 

de tolv artiklarna, samt även demografiska faktorer såsom kön och ålder och 

analysprocess. Av de sex kvalitativa artiklarna som granskats var fem godkända av en 

etisk kommité. Enbart fallstudien av Groot et al. (2007) saknar omnämnande av etisk 

kommité, däremot för studien ett etiskt resonemang. Samtliga kvantitativa artiklar 

saknar etiskt resonemang helt, men då detta ligger i linje med hur kvantitativa studier 

utförs är detta ej negativt. Även studien där både kvalitativt och kvantitativt material 

analyserats (Bath, 2010) saknas etiskt resonemang. Genusperspektiv nämns eller 

diskuteras enbart i två av artiklarna, men detta anses ej negativt för föreliggande arbete, 

då genus inte är relevant i förhållande till ämnesområde. Det hade dock möjligen varit 

intressant att se om genus påverkar rädslor i samband med döendet.  

 

En fungerande kommunikation är en stor förutsättning för en god vård i livets slutskede 

(Johnston & Smith, 2005; McGrath, 2004). Patienter upplever enligt Selman et al. 

(2007) en rädsla inför att kommunicera om döden både med sina närstående och 

vårdpersonalen, vilket grundar sig i en oro för att göra de som står patienten nära ledsna 

och besvikna. Rädslan påvisas även i viljan att ta upp dessa problem med vårdpersonal 

(Gardiner et al., 2009; McGrath, 2004). Hos patienter som är döende finns det en stark 

vilja att kommunicera om döden och de rädslor som döendeprocessen medför, och de 

ser det själva som en väsentlig del av vården (Johnston & Smith, 2005; Remmers et al., 

2010; Selman et al., 2007; Stajduhar et al., 2010; Wilson & Fletcher, 2002). De känner 

ofta en stor känsla av ensamhet då få visar vilja att tala om det (Little & Sayers, 2004). 

Det kan i sin tur leda till ett ökat lidande och/eller en förstärkt rädsla hos patienten 

(McGrath, 2004; Stajduhar et al., 2010).  

 

Det är även viktigt att det finns tid för patienten samt att det finns en öppen 

kommunikation mellan patient och vårdgivare. Stajduhar et al. (2010) tar upp vikten av 

en en väl fungerande kommunikation och att patienten får tid till samtal samt en 

möjlighet till att öppna sig. McGrath (2004) skriver om att våga prata om döden som ett 

sätt för patienten att hantera och minska den innestående rädslan, vilket kan skapa en 

bättre tillvaro för stunden samt minska det lidande som rädslan innebär. Att som 

vårdgivare våga tillåta sig att visa känslor är av vikt. Sjuksköterskan får ofta lära sig att 

sätta upp gränser för att skydda sig från vissa känslor, detta för att exempelvis undvika 

risken att känna sorg eller förlust efter en patients bortgång (Gerow et al., 2010). Att 

sjuksköterskan tillåter sig själv att vara personlig, ärlig och visa känslor är dock inte 

alltid fel, utan kan vara givande både för patient och vårdare (Griggs, 2010; Hopkinson,  

Hallett & Luker, 2005; Kristoffersen & Breievne, 2005). En värdig död där patienten 
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har känt sig bekräftad och hörd påverkar även vårdpersonalen positivt (Costello, 2006), 

då en ovärdig död ofta har en nära traumatisk effekt med negativ inverkan på moral och 

ofta konflikter vårdpersonal emellan.  

 

Vid ett besked om att behandling inte längre är i kurativt syfte är det inte är fel att vara 

ärlig (Griggs, 2010; Mathisen, 2005). Närstående känner ofta motvilja att tala om sina 

egna rädslor inför patientens död (Gunnarsson & Öhlén, 2006), då de är rädda att lägga 

en större börda och påfrestning på sin familjemedlem. Denna motvilja att tala om döden 

känner ofta patienten själv av från sina närstående (Howell, Fitch & Deane, 2003), och 

blir i och med det hindrade att tala om det med dem. Även detta understryker vikten av 

att vårdpersonal måste våga samtala om döden. Att lyssna och att finnas tillgänglig som 

ett stöd för patienten påtalas som fundamentalt i ett flertal av granskade studier  

(McGrath, 2004; Remmers et al., 2010; Selman et al., 2007). Detta styrks även av 

Johnston och Smith (2005), som gjort en studie där sjuksköterskor och patienter ger sin 

syn på vad palliativ vård bör innehålla. Det var i ovan nämnda studie enbart 

sjuksköterskorna som nämner vikten av fysisk symtomlindring. Det är viktigt att ärligt 

kommunicera med en döende patient om diagnos och prognos (Costello, 2006) och att 

inte dessa samtalsämnen undviks av rädsla för att det kan uppröra eller att det sägs fel 

saker. En stor del av denna rädsla bottnar oftast i vårdpersonalens egna rädsla för döden, 

likaså gällande närstående. Om vårdpersonalen själva inte har bearbetat sina känslor 

inför döden försöker de ofta omedvetet göra det enklare för sig själva eller skydda sig 

mot ett tvunget konfronerande av dessa känslor (Kristoffersen & Breievne, 2005). 

Exempelvis kan försök till djupare samtal eller uttryck för förtvivlan från patientens 

sida genast vridas till något trivialt eller uppmuntrande, vilket generellt uppfattas snabbt 

av patienten och låser kommunikationen. Även Selman (2007) menar att det som 

sjuksköterska är viktigt att kunna samtala om döden och känslorna omkring döden. Då 

yngre generellt upplever större rädsla inför döden än äldre patienter, existerar ett ökat 

behov av samtal bland yngre. Sjuksköterskan bör kunna kommunicera om olika känslor 

med patienten för att kunna nå fram och ge en god vård oavsett sin egen rädsla. 

Patienten upplever sällan att det finns utrymme till att dryfta sina rädslor och tankar 

inför döden (Remmers et al., 2010; Selman et al., 2007). Det leder i sin tur till att 

patienten kanske stänger inne känslor och tankar som patienten mått bäst av att få 

ventilera. Det styrks av vad Ferrel, Virani, Paice, Coyle och Coyne (2010) hävdar, att 

när en patient vågar kommunicera och visa sin rädsla leder detta till att de närstående, 

vårdpersonalen och patienten kommer närmare varandra. En god kommunikation ger 

god vård och god omsorg för patienten. Det i sin tur leder till en ökad trygghet och 

mindre rädsla. Ett flertal av studierna i resultatet (Bath, 2010; Brown & Addington-Hall, 

2007; Edmonson, 2008; Groot et al., 2006; Remmers et al., 2010;  Selman et al., 2006; 

Stajduhar et al., 2010; Tsai et al., 2005) pekar på att alla patienter med en dödlig 

sjukdom har en rädsla i varierande grad för döden, oavsett om det är vid beskedet av en 

diagnos eller i slutet av sjukdomen.  

 

Inom vården i livets slutskede är även miljön vid samtal är viktigt. Stajduhar  et al. 

(2010) beskriver hur viktigt det är med en god kommunikation och samtalsteknik. Det 

är stor skillnad på att få ett besked eller hålla ett samtal om sin rädsla vid sängkanten i 

en korridor eller i ett privat rum i enskildhet. Samtal måste läggas på individuell nivå, 

utifrån var patients situation (Ronaldson & Devery, 2001). Även tidpunkten av dessa 

samtal är av största vikt, då patienten inte alltid är redo att bearbeta sina känslor och 

tankar. Vid val av rätt tidpunkt och plats för dessa samtal upplever patienten generellt 

en stark lättnad efteråt. Enbart en konversation om döden kan ibland räcka för att 
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skänka en ångestfylld döende en känsla av frid och ro (Bolund, 2007; McGrath, 2004). 

Att visa hänsyn för patienten och att lägga upp kommunikationen på patientens vilkor är 

av vikt för vården i livets slutskede (McGrath, 2004; Remmers et al., 2010; Selman et 

al., 2007) Det innebär att kommunicera på en lämplig nivå och att inte exempelvis 

komma med humörupplättande vitsar vid fel tidpunkt. Det finnas inte alltid behov av 

uppmuntran och detta kan vid fel tillfälle tolkas av patienten som onödigt och okänsligt. 

Det är något som ofta görs för personalens egen skull och inte för patienten 

(Kristoffersen & Breievne, 2005). Ett sådant försök till uppmuntran kan ofta skapa en 

distans i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient och leder till att patienter, 

som har behov av att prata om sin rädsla, inte får utrymme eller lust till att göra det. 

Även att visa villighet att hjälpa och att bemöta med tillit är av vikt, och att visa att 

problemen patienten har blir tagna på allvar (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & 

Strandberg, 2006) 

 

Att inte ha någon framtid beskriver Brown och Addington-Hall (2008) som en av 

patientens största rädsla. Planer som de inte får vara med om och att tankar om en 

framtid är meningslösa. Att bli tvingad att ge upp aktiviteter de tidigare kunnat utföra 

med lätthet kan upplevas som extremt frustrerande för patienten (Howell et al., 2003). 

Någonstans mitt i detta svåra så beskriver ändå patienter en känsla av att inte ge upp 

hoppet. Hoppet kan leda till en vilja att inte släppa taget, vilket kan leda till ett förlängt 

liv (Kristoffersen & Breievne, 2005). Ett ökat hopp kan minska lidandet för patienten 

och finns hos en döende patient från och till under hela döendeprocessen (Wilson & 

Fletcher, 2002). Samtidigt är det viktigt att kunna se skillnaden mellan ett sådant hopp 

och ett falskt hopp (Stajduhar et al., 2010), som kan leda till mer skada än nytta för 

patienten i form av onödig besvikelse och sorg. Balansgången däremellan är inte enkel 

för patienten, eftersom samtidigt som ett ökat hopp kan ge en förlängd livstid så finns 

det närstående och personal som har förlorat detta hopp. Det kan vara mycket plågsamt 

att se de runt omkring förlora hoppet när patienten själv är i så starkt behov av det. 

Hoppet är det som patienten lever på (Brown & Addington-Hall, 2008) och att trots sin 

situation försöka de leva sina planer så långt som det går utan att ge upp. Oavsett vilka 

funktioner det är som försvinner, om det så är att promenera, tala eller svälja, ger de inte 

upp. McGrath (2004) beskriver svårigheten inför olika högtider som uppkommer, om 

rädslan för att inte få vara med och vid dessa tidpunkter så ökar den rädslan. Att få lov 

att vara med och planera dessa högtider ger en minskad rädsla och stärker i sin tur 

känslan av acceptans och frid inför döendet. Det styrks även av Kübler-Ross (1969), 

som hävdar att även om allt hopp om bot och ett förlängt liv är ute så har patienten 

fortfarande en känsla av hopp kvar. Groot et al. (2007) anser att patienten vill leva ett så 

normalt liv det bara går ända in till döden så länge som de kan och orkar. Vikten av att 

det måste finnas utrymme för gråt, skratt och mänsklig värme understryks. De stunder 

av avkoppling som uppstår uppskattas mycket. De känner att de lever på lånad tid vilket 

ger de en annan prioritering av olika saker i livet, detta leder ofta till att rädslan inför 

döden känns lättad.  

 

Wink och Scott (2005) menar att ingen patient är den andra lik inför döden, att alla har 

olika upplevelser inför den förestående döden. I ovan nämnda studie finns olika 

skildringar beskrivna och berättade, där det framgår att patienten griper efter alla 

halmstån av hopp för fortsatt behandling de kan få tag på, eftersom de inte känner att de 

är redo för att ge upp sin kamp. Hoppet om ett mirakel eller en ny medicin i sista stund 

finns hos majoriteten av patienter som befinner sig i livets slutskede (Wilson & 

Fletcher, 2002), även om en acceptans av döden har uppnåtts. Det motsägande 
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känslostadiet av dels acceptans och dels ett hopp om att ett mirakel ska inträffa påvisas 

även i en fallstudie av Groot et al (2007). Att som vårdgivare sträva efter att bibehålla 

en känsla av hopp hos döende patienter är av största vikt, då denna känsla kan hjälpa 

patienten genom olika former av lidande. Bath (2010) påvisar att patienten har så 

mycket kvar att ta del av och däri ligger även en stor rädsla. Wink och Scott (2005) 

styrks även av Svarre (2001), som påtrycker dock att det inte är någon mening att ge en 

patient som för tillfället är i stark förnekelse ett falskt hopp om tillfriknande. Det 

kommer inte göra någon nytta eller bidra med något stöd, utan snarare hindra patienten 

att komma igenom processen att acceptera döden. Wink och Scott (2005) beskriver att 

patientens önskan att inte vilja leva blir starkare när rörelseförmågan avtar. När de 

uppnått denna acceptans för döden, så infinner sig känslan av att det är ett naturligt slut 

på livet, vilket gör döden mindre skämmande. Brown och Addington-Hall (2008) tar 

upp olika syner på döden och livet. Rädslan presenteras som en kombination av dels 

förnekelse av verkligheten samt en förlust av självkänsla och en känsla av att 

värdigheten tas ifrån patienten. Det ger en ökad rädsla inför hur döden blir och ökar 

ångesten.  

 

Bath (2010) beskriver patienter som har ett starkt stöd från sina närstående samt en god 

familjesituation, där de kanske även har barn eller barnbarn eller också bor själv med 

make eller maka. Vid de situationerna upplevs en stor frustration och ilska och 

samtidigt en stor ångest eller skuld över att de måste överge dem som de älskar över allt 

annat, sina nära och kära. Det är då inte ovanligt att en depression eller ett 

ångesttillstånd infinner sig. De som lever i en familj har generellt en större rädsla för att 

lämna den och upplever att de sviker sina nära och kära (Howell et al., 2003). Även en 

stor sorg över att inte få vara med om det som de andra i familjen kommer att vara med 

om beskrivs av döende patienter. Detta styrks av ett flertal studier (Bath, 2010; 

Gunnarsson & Öhlén, 2006; Howell et al., 2003). 

 

Att patienter upplever en stark rädsla inför döden behöver inte enbart bero på döden i 

sig utan enligt McGrath (2004) och Stajduhar et al. (2010) kan det vara kopplat till 

något i patientens liv. Antingen något de själva upplevt eller något de har hört talas om. 

De kan tidigare ha fyllt rollen som närstående till någon som har avlidit eller vårdat en 

döende person. Från denna erfarenhet kan det ha vuxit fram en rädsla inför att förlora 

sin värdighet, rädsla för smärta och ett ökat lidande. Patientens rädslor inför döden och 

döendet är något som kan spegla patientens tidigare upplevelser. Cicirelli (2006) menar 

att det okända som döden utgör är det som skapar störst rädsla. Detta styrks även av 

Howell et al. (2003) som menar att förlust av kontroll och rädsla inför det okända är en 

stor del av de utmaningar som tillkommer en patient med en dödlig sjukdom. Att inte 

kunna kontrollera skeenden i livet ger upphov till en stor känsla av sorg och rädsla hos 

patienten vilket även ofta är svårt att tala med närstående om. Hos Edmunson et al. 

(2008) ses det tydligt att patientens rädsla för döden är en kombination av upplevelser 

och religiös tillhörighet. De patienter som innehar ett tvivel inom sin tro insjuknar 

lättare i en depression och får ökad rädsla, jämfört med de som inte tvivlar. Tvivlet eller 

trösten i tron som patienterna känner kan återspegla deras tro på ett liv efter döden. 

Patienter som inte tvivlar på sin religiösa tro känner att de får tröst och stöd av sin tro. 

Även stöd från andra troende i samma församling kan ge lindring (Howell et al., 2003). 

Wink och Scott (2005) understryker att en god tro ger en minskad rädsla och de som 

istället tvivlar i sin tro innehar en stor rädsla inför döden. Ovan nämnda studie visar 

även att äldre generellt har en mindre rädsla än yngre vilket kan bero på deras olika 

trosuppfattningar. De äldre upplever oftast att de har levt ett gott och rikt liv.  
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Enligt Selman et al. (2007) är det generellt de yngre patienterna som är räddast för 

döden. De känner att de inte fått ut allt av livet än och de tillhör även patientgruppen 

som har svårast att avsäga sig livsuppehållande behandling. Det bekräftas av Cicirelli 

(2006), som menar att äldre kan delas upp i tre kategorier: yngreäldre, medeläldre samt 

äldreäldre. I ovan nämnda studie har kategorierna medeläldre och äldreäldre undersökts, 

och det påvisas en liten men ändå klar skillnad på att de som tillhör gruppen yngreäldre 

har svårare att släppa taget. Skillnaden kan ligga i den förväntade livslängden som är 

något längre hos de yngreäldre (ibid). Tsai et al. (2005) menar att allas rädsla inför 

döden generellt är större två dagar innan dödsögonblicket. Vissa enstaka patienter kan 

även känna en större rädsla innan den tidpunkten. En död som är god och värdig önskas 

och eftersträvas. Det existerar olika idéer om en god död, exempelvis att livet ska vara 

så aktivt som möjligt, att den döende inte ska behöva vara ensam, att acceptans eller i 

vissa fall förnekelse av döden är av vikt och att döden ska vara så fri från lidande det går 

gällande smärta och obehag (Sandman & Woods, 2003).För att uppnå en god död 

eftersträvas det att ge patienten livskvalitet (Mathisen, 2005), vilket kan medföra en 

känsla av att livet är meningsfullt även om döden är nära förestående. En känsla av 

mening i livet ger minskad dödsångest och rädsla (Tang, Chiou, Lin, Wang & Liand, 

2011).  

 

 

 

Konklusion 

En patient som befinner sig nära döden upplever olika aspekter av rädslor. Oro för 

smärta, viljan att inte släppa taget och acceptera döden som ett faktum. För vissa 

patienter är rädslan att inte veta vad som händer den största men även rädslan för att 

lämna familj och vänner är stor, samt att lämna någon kvar utan att själv längre få vara 

med. Att som sjuksköterska kunna minska denna rädsla leder till ett minskat lidande hos 

en döende patient, vilket är en stor del av målet inom vård i livets slutskede. En väl 

fungerande kommunikation mellan patient och vårdpersonal kan hjälpa patienten att 

ventilera sina känslor och rädslor och på det viset få sitt lidande lindrat, men är 

samtidigt en svår balansgång mellan etik, empati, profession och resurser. 

 

 

Implikation 

Döden är något som vi alla kommer att behöva möta. Den är en naturlig del av livet och 

sker oftast i en högre ålder. För det mesta är människor medvetna om att de ska dö en 

tid innan dödsögonblicket och rädslan för döden är en av de största rädslorna i 

människans natur. Därför är det viktigt med fortsatt forskning inom området vård i 

livets slutskede för att på bästa möjliga sätt hjälpa patienter till en god och värdig död. 

Att som sjuksköterska ha modet att kunna bemöta och behandla dessa människor är 

grundläggande, därför är det högst väsentligt med en ökad kunskap och utbildning inom 

området. 
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Tabell 1 Sökhistorik                                                                                                         Bilaga A 

 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1* Urval 2 

Cinahl 2011-10-10 Palliative Care AND 

Fear/English, Research 

article, oct -01-oct -11 

11 9 7(2) 1 

Cinahl 2011-10-14 Fear AND Attitude to 

Death/English, Research 

article, all adult, oct 01-oct 

-11 

24 15 11(6) 2 

Cinahl 2011-10-26 Fear AND Death/English, 

Research article, oct -01-

oct -11 

21 18 8(4) 1 

Cinahl 2011-10-26 Fear AND Nurse-patient 

relations/English, Research 

article, oct -01- oct -11 

29 15 2(1) 2 

Cinahl 2011-10-26 Death AND Nurse-patient 

relations/English, Research 

article, oct -01- oct -11 

13 12 9(1) 0 

PsycInfo 2011-10-10 Palliative care AND 

Fear/English, last 10 yrs 

9 7 6(2) 0 

PsycInfo 2011-10-26 Death AND Fear AND 

nurs*/English, last 10 yrs 

11 10 7(3) 0 

Pubmed 2011-10-10 Palliative care AND 

Fear/English, abstract, last 

10 yrs 

29 16 7(3) 2 

Pubmed 2011-10-14 Fear AND Attitude to 

death/English, abstract, all 

adult >19 yrs, last 10 yrs 

46 17 10(3) 4 

Pubmed 2011-10-26 Death AND Nurse-patient 

relations/English, abstract, 

last 10 yrs 

21 7 2(1) 0 

Pubmed 2011-10-26 Fear AND Death/English, 

abstract, last 10 yrs 

21 7 2(1) 0 

   =277 =133 =71(27) =12 

*Siffror inom parantes anger hur många artiklar av urvalet som förekommer i flera sökningar



 

Tabell 2 Artikelöversikt                            Bilaga B1 

Publika-

tionsår 

Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010 

Australien 

Cinahl 

Bath, D. M.  Separation 

from loved 

ones in the 

fear of death 

Syftet var med studien 

att undersöka 

förhållandet mellan 

rädslan för sin egen 

och andras död och 

hur dessa två rädslor 

påverkar varandra. 

Frågeformulär med kvalitativa och 

kvantitativ metod. Frågeformuläret 

innehöll demografiska frågor samt 

frågor som berörde ämnet rädsla 

för döden och erfarenheter av 

döden och döendet. 

 

91 studenter från ett 

psykologprogram deltog frivilligt 

och var i åldern 16-54 år med en 

medelålder av 20,8 år. 89% av 

deltagarna var från Australien 

medan resterande 11% var från 

andra länder. 

Förmågan till att visa sina känslor 

vid en förlust av någon kan bero på 

vilken inställning och föreställning 

en person har till döden. Det kan 

även bero på brist på kunskap eller 

en rädsla i samband med döden 

både från den som dör men även de 

som förlorar någon när och kär. 

Detta kan vara till grund för 

terapeutisk hjälp senare. 

Hög 

2008 

Stor-

britannien 

PubMed 

Brown, J., & 

Addington-

Hall, J. 

How people 

with motor 

neuron disease 

talk about 

living with 

their illness: A 

narrative study 

Syftet med studien var 

att utforska patienters 

erfarenhet och hur det 

är att leva med en 

kronisk neuromotorisk 

sjukdom. 

Narrativa fallstudier med kvalitativ 

ansats. Intervjuer gjordes under en 

18-månadersperiod med tre 

månaders intervall 

 

13 vuxna individer som 

diagnostiserats med fyra olika 

former av kronisk neuromotorisk 

sjukdom inkluderades i studien. 

Individerna var i åldern 39-85 år, 

nio män och fyra kvinnor. 

Studien gjordes för att utröna hur 

upplevelserna är att leva med en 

kronisk neuromotorisk sjukdom och 

för att få en bild av hur vårdpersonal 

på bästa sätt kan hjälpa närstående 

och  patient att kunna leva med sin 

sjukdom. Att kunna lyssna, ge 

uppmärksamhet och reda ut trådarna 

i berättelserna. Patieterna berättar 

sin unika upplevelse om hur det är 

att leva med denna sjukdom och hur 

de klarar av att leva med den. 

Hög 

 



 

Bilaga B2 

Publika-

tionsår 

Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006 

USA 

PubMed 

 

Cicirelli, V. G.  Fear of death 

in mid-old age 

Syftet med studien var 

att undersöka om det 

förekommer skillnad i 

graden av rädsla 

mellan medeläldre och 

yngreäldre inidivider.  

Ramdomiserad kontrollerad studie 

med kvantitativ ansats. 

 

192 deltagare i åldern 60-84 år 

valdes ut slumpmässigt i 

medelvästra USA och 

intervjuades. Deltagarna delades 

upp i två grupper, kallade 

yngreälder (60-74 år) och 

medeläldre (75-84 år). 132 av 

deltagarna var yngreäldre och 60 

av dem var medeläldre. 

Multidimensial Fear of Death 

Scale (självskattningsskala) 

användes till hjälp för att analysera 

grupperna. 

Det fanns en viss skillnad i rädsla 

för döden  mellan de två grupperna. 

Den yngre gruppen visade på en 

större rädsla generellt. Samband 

kunde även ses mellan försämrad 

hälsa och graden av rädsla. Även ett 

annat mönster kunde ses; att ju 

större skillnaden var mellan 

förväntad livslängd och önskad 

livslängd, desto större tenderade 

rädslan för döden vara. 

Medel-

hög 

2008 

USA 

PubMed 

Edmondson, 

D., Park, C. 

L., Chaudoir, 

S. R., & 

Wortmann, J. 

H.  

Death without 

god: Religious 

struggle, death 

concerns, and 

depression in 

the terminally 

ill 

Syftet var att utröna 

om samband finns 

mellan depression och 

oro för döden och 

religion hos döende 

patienter. 

Kvantitativ 

 

98 patienter med svår kronisk 

hjärtsvikt (NYHA II-IV)  

intervjuades och fick skatta sin 

religiösa tro, depression, tro på ett 

liv efter döden samt om tvivel 

fanns inom den egna relgiösa tron. 

Medelåldern var 66,85 år. 

Studien visade på att religion 

generellt gav en större tröst för 

patienterna då de inte hade något 

tvivel inom sin religion. Om tvivel 

förekommer blir rädslan större. 

Medel-

hög 

 

 



 

Bilaga B3 

Publika-

tionsår 

Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Neder-

länderna 

Cinahl 

Groot, M. M., 

Derksen, E. 

W. C., Crul, 

B. J. P., Grol, 

R. P. T. M., & 

Vernooij-

Dassen, M. J. 

F. J.  

Living on 

borrowed 

time: 

Experiences in 

palliative care. 

Syftet var att få insikt i 

upplevelserna av en 

palliativ vård och hur 

patienten och hennes 

man lever på lånad tid. 

Kvalitativ singulär fallstudie. 

 

En 63 år gammal kvinna med 

koloncancer intervjuades elva 

gånger tillsammans med sin 63 år 

gamla make under en period av ett 

år, med start vid beskedet om att 

allt hopp om bot var ute. 
 

Tre teman kunde ses; olika synsätt 

angående fysiska tecken och 

symtom, förändrad syn på framtid 

och andra val och prioriteringar. En 

bättre förståelse av dessa tre delar 

kan leda till ett bättre sätt kunna 

hjälpa patienter till att kunna 

anpassa sig och leva i den nya 

verkligheten en dödlig sjukdom 

innebär. 

Medel-

hög 

2004 

Australien 

Cinahl 

McGrath, P.  Affirming the 

connection: 

Comparative 

findings on 

communicatio

n issues from 

hospice 

patients and 

hematology 

survivors 

Syftet med studien var 

att belysa relevansen 

av spiritualitet och 

spirituell smärta för 

palliativa patienter, 

och överlevare från 

cancer och 

cancerpatienter. 

Kvalitativ fenomenologisk studie. 

 

Artikeln som var en del av en 

större studie belyste och jämförde 

palliativa patienters och överlevare 

av cancers upplevelser. Urvalet 

utgjordes av 14 palliativa patienter 

med en förväntad livslängd på 

ytterligare högst sex månader och 

tolv överlevare av cancer. Åldern 

var mellan 47 och 97 år. 

Ämnet döden behöver bli en mer 

öppen fråga och accepteras som en 

naturlig del av livet. Studien strävar 

efter att öka förståelsen för 

kommunikationsproblem som 

upplevs av patienter som redan 

måste hantera en dödlig sjukdom 

och behöver behålla kontakten med 

sina närstående. Studien 

understryker vikten av samtal och 

trösten samtal inför döden kan ge. 

Hög 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga B4 

Publika-

tionsår 

Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Pubmed 

Miles, A., 

Voorwinden, 

S., Chapman, 

S., & Wardle, 

J. 

Psychologic 

predictors of 

cancer 

information 

avoidance 

among older 

adults: The 

role of cancer 

fear and 

fatalism. 

Syftet var att 

undersöka hur rädsla 

för cancer och en 

förutfattad mening om 

cancer leder till 

undvikande av 

information om 

cancer. 

Kvantitativ studie med hjälp av 

olika självskattningsskalor; Powe 

Fatalism Inventory, Champion 

Cancer Fear scale samt andra 

skalor angående cancerspecifika 

uppfattningar och demografiska 

variabler. 

 

Urvalet utgjordes av 1442 personer 

mellan 50-70 år. 

Cancerrädsla och förutfattade 

meningar om cancer visades ha ett 

klart samband med undvikande av 

information. Vid större rädsla för 

cancer hade personer generellt en 

mer fatalistisk syn på cancer och 

större tro på att de själva var i 

riskzonen för cancer. Istället för 

livsstilsförändringar tenderade dessa 

personer att undvika 

cancerinformation. 

Hög 

2010 

Tyskland 

Cinahl 

Remmers, H., 

Holtgräwe, 

M., & Pinkert, 

C. 

Stress and 

nursing care 

needs of 

women with 

breast cancer 

during 

primary 

treatment: A 

qualitative 

study. 

Syftet var att belysa de 

specifika påfrestningar 

som kvinnor strax 

efter en diagnos av 

bröstcancer upplever. 

Kvalitativ studie av 

semistruktuerade intervjuer. 

 

42 kvinnor i ett tidigt stadium av 

bröstcancer. Deltagarna var i 

åldern 33-79 år och hade aldrig 

tidigare haft en malign sjukdom 

och saknade cancermetastaser. 

Källan till att kunna stödja en 

patient är kunskap om var patients 

specifika situation och behov. 

Studien ger insikt i de subjektiva 

påfrestningar och behov som 

kvinnor med bröstcancer har. Att 

kunna vårda dessa patienter kräver 

kunskap och skicklighet hos 

vårdpersonal. Över allt annat är 

skickligheten att kunna forma en bra 

relation och kommunikation 

gentemot patienten väsentlig. 

Hög 

 

 

 

 



 

Bilaga B5 

Publika-

tionsår 

Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007 

Stor-

britannien 

PubMed 

Selman, L., 

Harding, R., 

Beynon, T., 

Hodson, F., 

Coady, E., 

Hazeldine, C., 

et al. 

Improving 

end-of-life 

care for 

patients with 

chronic heart 

failure: “Let’s 

hope it’ll get 

better, when I 

know in my 

heart of hearts 

it won’t”. 

Syftet är att formulera 

riktlinjer och 

rekommendationer för 

att förbättra vården i 

livets slutskede för 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt 

Kvalitativ analys av 

semistrukturerade intervjuer. 

 

 

Urvalet utgjordes av sammanlagt 

43 individer; 20 patienter med 

kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV), 

elva närståendevårdare, sex läkare 

från en palliativ vårdenhet samt 

sex kardiologläkare. 

Datat som presenterats i studien 

bidrog till tre rekommendationer för 

att förbättra vården av patienter med 

kronisk hjärtsvikt i livets slutskede; 

finkänslig delgivning av 

information och diskussion av 

vården i livets slutskede med patient 

och närstående, samlad utbildning 

för kardiolog- och palliativ 

vårdpersonal samt ett gott samarbete 

i vårdkedjan som omger patienterna. 

Medel-

hög 

2010 

Neder-

länderna 

PubMed 

 

Stajduhar, K. 

I., Thorne, S. 

E., 

McGuinness, 

L., & Kim-

Sung, C. 

Patient 

perceptions of 

helpful 

communicatio

n in the 

context of 

advanced 

cancer. 

Syftet var att belysa 

vad patienter med 

långt framskriden 

cancer se som hjälp i 

sin kommunikation 

och möten med 

vårdpersonal. 

En sekundäranalys av kvalitativt 

intervjudata. 

 

18 deltagarer intervjuades 

individuellt och 16 deltagare i en 

fokusgrupp med långt fortskriden 

cancer, i palliativ vård. 

Studien visade att en väl fungerande 

kommunikation mellan patienter 

med långt fortskriden cancer och 

palliativvård är av största vikt. Att 

ha en förståelse för patientens 

perspektiv och hur viktig 

kommunikationen är för en patient i 

livets slutskede är grundläggande 

för vårdpersonal som vårdar en 

döende patient. 

Hög 

 

 

 

 

 



 

Bilaga B6 

Publika-

tionsår 

Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod  
Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005 

Taiwan 

PubMed 

Tsai, J-S., Wu, 

C-H., Chiu, T-

Y., Hu, W-Y., 

& Chen, C-Y. 

Fear of death 

and good 

death among 

the young and 

elderly with 

terminal 

cancers in 

Taiwan. 

Syftet var undersöka 

skillnader i graden av 

dödsrädsla mellan två 

åldersgrupper med 

terminal cancer, och 

sambandet mellan 

rädsla för döden och 

en god död i dessa två 

grupper. 

Analys av kvantitativ data med 

hjälp av olika skalor över 

demografi, dödsrädsla och 

uppfattning om vad en god död 

innebär. 

 

224 patienter med terminal cancer, 

114 patienter i den yngre (<65 år) 

och 110 patienter i den äldre (>65 

år) gruppen. 

Studien belyser vikten av att 

patienters dagliga vård och 

psykospirituella behov tillgodoses, 

då detta kan motverka dödsrädsla. 

Hög 

2005 

USA 

PubMed 

Wink, P., & 

Scott, J. 

Does 

religiousness 

buffer against 

the fear of 

death and 

dying in late 

adulthood? 

Findings from 

a longitudinal 

study. 

Att finna ett samband 

mellan ålder, rädsla 

för döden samt 

religiositet. 

Kvantitativ analys av longitudinalt 

data. 

 

155 personer i åldern sen 60-/tidig 

70-årsålder, varav 142 även 

intervjuats i 40-årsåldern. 

Inga konkreta bevis kunde påvisas 

om sambandet mellan religiositet 

och rädsla för döden. Däremot fanns 

ett visst samband mellan ålder och 

rädsla för döden. Även individer 

med hög eller låg religiositet i 40-

årsåldern tenderade att vara mindre 

rädda för döden senare i livet, 

medan de med medelhög religiositet 

tycktes mest rädda. 

Hög 

 


