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Sammanfattning Problemformulering: Varje år avlider ett stort 

antal personer till följt av en cancerdiagnos. 

Patienter med en obotlig cancer vårdas palliativt 

och målet med den palliativa vården är att 

uppnå bästa möjliga livskvalitet. Upplevelser så 

som  rädslor och ångest är vanliga problem och 

har en speciell innebörd för varje patient. Det är 

därför betydelsefullt att belysa upplevelser av 

att stå inför döden för att öka förståelsen och 

kunskapen hos sjuksköterskor. Syftet: var att 

belysa upplevelser av att stå inför döden hos 

patienter med cancer i den palliativa fasen. 

Metod: En litteraturstudie som utgörs av 12 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Resultat och konklusion: 

Resultatet visar att existentiella upplevelser, 

upplevelsen av ångest och oro, förlust, hopp 

samt acceptans infann sig hos merparten av 

patienterna som stod inför döden. Implikation: 

Patienternas upplevelser vid livets slut är 

varierande och är viktiga att uppmärksamma av 

sjuksköterskor för att tillgodose patienternas 

behov. Utbildning och ytterligare forskning 

utifrån ett patientperspektiv krävs för att 

optimera den palliativa vården för patienter med 

obotlig cancer.  
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with a cancer diagnosis die. In the palliative 

care of patients with cancer the goal is to 
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for each individual. It is therefore important to 
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Inledning 

 

År 2010 avled 90 519 personer i Sverige, varav 46 600 kvinnor och 43 919 män 

(Socialstyrelsen, 2011). Samma år utgjordes 22 % av alla dödsfall av en 

cancerdiagnos. Vidare redovisas att av de personer som avled 2010 var 72 % 75 år 

eller äldre. De vanligaste cancersjukdomarna med flest dödsantal var tumörer där 

lungcancer var dominerande hos kvinnor och prostatcancer hos män.  

Inom den palliativa vården av patienter med cancer har sjuksköterskan ett stort 

omvårdnadsansvar och mycket forskning finns om palliativ vård utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv, men desto mindre forskning finns utifrån ett 

patientperspektiv vilket är av betydelse för att kunna utföra en så god vård som 

möjligt i det palliativa skedet. För patienter med en obotlig cancer krävs det en 

anpassning till den nya livsvärlden för att kunna bli hel igen genom att fokusera på 

hälsa och välbefinnande och undvika tankar kring död och döendet (Mckechnie, 

Macleod & Keeling, 2007). Kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) beskriver att sjuksköterskor bör ha förmågan 

att möta den enskilda patientens upplevelse av sjukdomen och lidandet samt lindra 

dem med adekvata åtgärder. Även i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 

1982:763) står det beskrivet att vården skall grundas på respekt för vårdtagarens 

självbestämmande och integritet, detta skall ske under vilken fas i livet patienten än 

befinner sig. 

 

Bakgrund 

Cancer 

Sammanlagt finns det cirka 100 typer av cancersjukdomar, och år 2008 avled 7,6 

miljoner personer världen över av en cancersjukdom enligt World Health 

Organization [WHO] (2012a). Alla delar i kroppen kan drabbas och i 20 % av 

fallen orsakas cancern av en kronisk infektion så som humant papillomavirus 

(HPV) som kan leda till livmoderhalscancer samt levercancer som kan orsakas av 

hepatit B virus. Infektionerna kan förebyggas genom exempelvis vaccination och 

på så vis kan antalet cancerfall minska. WHO (2012b) redovisar även att 13 % av 

alla dödsfall i världen orsakas av cancer varav 70 % sker i länder med 

fattigdomsproblematik. En stor bidragande faktor är tobaksanvändning som utgör 

22 % av alla cancerfall. 

Kroppens celler regleras av signalsubstanser så som hormoner både inifrån och 

utifrån cellens väggar (Friberg, Klein & Wiman, 2008). Det är cellens DNA som 

reglerar celltillväxten och cellöverlevnaden. För att kroppens celler ska omvandlas 

till cancerceller behövs ett flertal mutationer i cellens gener, vilket resulterar i 

okontrollerad celltillväxt samt ökad motståndskraft vilket gör att en cancercell 

undviker apoptos. Utvecklingen av tumören kan ske genom olika stegvisa 

biologiska förändringar så som hastigheten av celltillväxt, känsligheten för 

hormoner, samt förmågan att metastasera. Tumörer kan växa invasivt vilket innebär 
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att tumören bildar cellstråk och växer in i omgivande normal vävnad. De olika 

egenskaperna förändras oberoende av varandra, exempelvis kan en 

hormonberoende tumör bli metastatisk men fortfarande vara beroende av hormoner. 

Varje tumör är unik och progressionsprocessen kan se väldigt annorlunda ut och 

följa olika vägar för tumörer av samma typ (Friberg, et al., 2008). Äldre personer 

har en ökad risk att drabbas av cancersjukdomar, vilket beror på att immunförsvaret 

normalt är sämre hos äldre. Immunförsvaret har en betydande roll i att bekämpa 

okontrollerad celldelning (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006).  

Patienter med en framskriden cancersjukdom kan drabbas av ett flertal fysiska 

symtom som ofta leder till både psykiska, existentiella och sociala problem (Strang, 

2008). Strang (2008) menar att de olika dimensionerna påverkar varandra så som 

att smärta kan leda till oro och ångest. Några fysiska symtom som kan uppkomma 

är exempelvis svår smärta som är starkt förknippat med cancersjukdomar, dock kan 

patienterna i 90 % av alla fall uppnå en god smärtlindring med hjälp av olika 

behandlingsmöjligheter. Illamående och kräkningar kan vara symtom som 

uppkommer exempelvis om patienten får symtomlindrande cytostatikaterapi. Även 

minskad aptit och orkeslös/trötthet som ofta benämns fatigue beskriver en svår 

trötthet hos patienter med cancer. Förstoppning är även ett vanligt problem som 

oftast beror på opioidbehandling (Strang, 2008). 

 

Palliativ vård  

Begreppet palliativ som på latin stavas pallium och betyder mantel har en 

metaforisk betydelse, eftersom manteln ska ge skydd från kylan, alltså inte tar bort 

kylan. Metaforen kan översättas till att palliativ vård skall lindra och inte bota 

(Sandman & Woods, 2003). Begreppet palliativ härstammar från hospicefilosofin 

från England 1967 då St. Christopher´s hospice grundades i London (Krook, 2007). 

Cicily Saunders var grundaren till St. Christopher`s hospice och introducerade ny 

kunskap och ett nytt tankesätt kring vård vid livets slutskede. Saunders införde idén 

om ”total pain” vilket innefattade psykisk, social, emotionell och andliga 

dimensioner vid smärta (Richmond, 2005). Kaasa (2001) beskriver att en 

systematisering av behandlingen och vården vid livet slutskede ledde till den 

moderna hospicerörelsen som sedan skapade ramarna för omvårdnaden på St. 

Christopher´s. Detta spreds sedan vilket resulterade i ett ökat antal sjukhus som 

inriktade sig på att vårda patienter med långt framskriden sjukdom, så kallade 

hospice (Kaasa, 2001). Innan begreppet palliativ vård infördes i Sverige kallades 

det terminalvård eller vård i livets slutskede, och i slutet av 1970 diskuterades 

införandet om att palliativ vård skulle erkännas som en instution för sig. Att införa 

särskilda boenden för döende, så kallade hospice avslogs, men under 1990-talet 

infördes till slut ett antal hospice i Sverige, och fram till år 2000 vårdades endast 

patienter med cancer på hospice. Sedan dess vårdas alla typer av patienter med 

olika kroniska progriderande sjukdomar så som njur-, hjärt-, leversjukdomar, samt 

patienter med neurologiska dödliga sjukdomar som exempelvis ALS (Lillö, 2011).  

Begreppen kuration och palliation beskrivs utifrån onkologers kunskap. Begreppet 

kuration står för botande eller potentiellt botande behandling (Friberg, et al., 2008). 

Begreppet palliation står för de behandlingar som ges till patienter där metastaser 

upptäckts och inget bot finns (Friberg, et al., 2008). Den palliativa vården kan delas 

upp i tidig och sen fas. Tidig palliativ fas innebär att cancern är spridd och obotlig, 
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dock kan tumörspecifik behandling bromsa sjukdomsförloppet och livskvalitet kan 

bibehållas. Den sena palliativa fasen innebär begränsade behandlingsalternativ, då 

den tumörspecifika behandlingen inte ger svar. När patienten befinner sig i den 

sena palliativa fasen är det huvudsakliga målet att patienten ska känna livskvalitet i 

form av bästa möjliga symtomfrihet samt ett värdigt avslut. Det palliativa synsättet 

består av fyra dimensioner som ska tillämpa ett holistiskt synsätt där både fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella faktorer ingår (Friberg, et al., 2008). Detta 

redogör även Krook (2007) som förklarar att det är viktigt för vårdpersonalen att 

besitta djup kunskap, allt från sjukdomsförloppet ned till mikrocellulär nivå. Vidare 

presenteras en betydande uppgift inom den palliativa vården om att lindra smärta 

samt erbjuda patienterna hjälp att leva ett så aktivt liv som möjligt. Den palliativa 

vården riktar sig till stor del även till närstående då sjukvårdspersonal ska erbjuda 

stöd och hjälp vid sorgearbete (Krook, 2007).  

Det finns tre typer av specialiserade palliativa verksamheter på olika vårdnivåer i 

Sverige; avancerad hemsjukvård även kallad specialiserad palliativ vård, palliativa 

konsult- och rådgivningsteamet samt vårdplatser för palliativ vård (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009). Det förstnämnda, avancerad hemsjukvård, organiseras av 

länssjukvården samt primärvården och innebär läkarledd, dygnet-runt- och 

teambaserad vård. Det palliativa konsult- och rådgivningsteamet arbetar 

konsultativt med kliniker, hemsjukvård samt olika boenden. Hembesök sker av 

teamet som består av läkare och sjuksköterskor även sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter samt kuratorer är involverade för att ge en god vård i det palliativa 

skedet. Vårdplatser för palliativ vård innebär garanterad vårdplats på exempelvis en 

onkologiavdelning för patienter som vanligtvis vårdas i hemmet (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009). 

Att främja och återställa hälsa och lindra lidande är några av de ansvarsområden 

som sjuksköterskan har under den palliativa vården (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Sjuksköterskans ansvarsområde inom den palliativa vården kan beskrivas 

utifrån de sex s:en som består av sex olika faktorer att ta hänsyn till för att uppfylla 

en så god och helhetsfokuserande vård som möjlig (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 

Dessa sex faktorer är formulerade på lite olika sätt runt om i Sverige, men en 

gemensam beskrivning är under uppbyggnad. De sex faktorer som finns med hos 

Axlagårdens hospice är att bevara patientens identitet (självbild). Ge stöd till 

patientens delaktighet och meningsfullhet utifrån patientens samtycke och önskan. 

Att utifrån patientens önskemål stödja patientens sociala relationer och att lindra 

patientens symtom som exempelvis smärta utifrån patientens önskan. Att samtala 

med patienten om existentiella frågor utifrån patientens vilja och behov (Lindqvist 

& Rasmussen, 2009).  

 

Att leva med en långt framskriden cancersjukdom 

För människan som drabbats av cancer har sjukdomen en speciell och personlig 

innebörd (Krook, 2007). Patienten har sin egen personliga livsberättelse och 

livssituation med olika sorters krav, erfarenhet och sammanhang. Vidare leder 

patientens erfarenheter och värderingar till olika upplevelser om sjukdomen, 

framtiden samt döendet (Krook, 2007). Många av de som drabbats av cancer klarar 

av att handskas med sjukdomen medan andra upplever sjukdomen som en tung 

börda (Wettergren, 2007).  
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Upplevelsen av att vara frisk kan infinna sig även fast en person lever med en 

obotlig cancersjukdom (Lindqvist & Rasmussen, 2005), och det är därför av 

betydelse att sjuksköterskan är medveten om både patients friska och sjuka sida 

utifrån ett holistiskt synsätt. Detta ska ske trots kunskapen om den obotliga 

sjukdomen och inte på förhand förbise patientens sjuklighet (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009). Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) beskriver att tillvaratagandet av det friska hos patienten ska 

ske.  

Krikorian, Limonero och Mate (2011) anser att om patienterna har en fortsatt 

positiv bild av sitt vardagliga liv samt håller fast vid de vardagliga rutinerna så 

länge som möjligt kan detta medföra en ökad känsla av hopp och meningsfullhet. 

Enligt Friberg, et al. (2008) är hoppet något som finns hos alla människor i olika 

stadier i livet. Hoppet infinner sig också i slutet av livet, men fokus har ändrats från 

att tidigare känt hopp om att bli frisk till att istället hoppas på ett förlängt liv, 

symtomfrihet och familjesamvaro. Strang (2008) menar att det inte är själva 

beskedet om att ha en obotlig cancer som påverkar hoppet negativt, utan 

förmedlingen av beskedet och hur alternativa behandlingar framhålls och erbjuds 

patienten. Hoppet infinner sig alltid och de sista veckorna i livet kan samvaron med 

familjen utgöra en stor del av hoppet. Det är betydelsefullt att ha ett realistiskt mål 

som är kopplat till den nuvarande situationen (Björklund, 2005). Realistiska mål 

kan exempelvis vara smärtfrihet, eftersom smärtan begränsar känslan av hopp, 

känna trygghet, inneha kunskap, närhet, visa känslor samt tillåtelsen att reagera. 

Cancersjukdomen kan enligt Krook (2007) upplevas som oberäknelig och ett hot 

mot personens existens, där många krävande behandlingar och täta kontroller ingår 

i hans/hennes nya livsvärld. Vidare beskrivs även cancersjukdomens påverkan på 

det emotionella planet där alla i personens närvaro så som familj, släkt och vänner 

lever med en ständig osäkerhet kring sjukdomens utgång. Personer som lever med 

en cancerdiagnos kan även uppleva en identitetskris, få problem med sin 

självkänsla samt ge existentiella frågor en större betydelse. Begreppet existentiella 

frågor beskrivs av Statens offentliga utredningar [SOU] (2001) som livsfrågor där 

tankar och frågor uppkommer om den egna exsistensen så som meningen med livet, 

liv efter döden och Guds exsistens. Existentiella frågor kan även enligt Krook 

(2007) beskrivas som livsfrågor. Begreppet existentiell är mångtydigt och kan 

innebära individuella förändringar av det vardagliga livet och stora frågeställningar 

som är gemensamma för alla människor så som döden, friheten, ensamheten, 

ansvaret och meningsfullheten samt liknande livsfrågor. Vidare beskrivs att 

livfrågor är närvarande i alla skeden i livet, dock är de mer aktuella under en kris 

som att drabbas av en obotlig cancersjukdom (Krook, 2007) vilket också Krikorian, 

et al. (2011) redogör för i form av psykiska förändringar. De psykiska 

förändringarna innebär förluster vid livets slut så som förändring av roller, 

oförmågan att nå sina mål och närståendes sorger vilket kan leda till ökade 

emotionella och existentiella frågor som i sin tur kan leda till ökat lidande hos 

patienten. 

Sjöbecks (2003) och Silverbergs (2006) FoU-rapporter visar på att problematiken 

kring existentiella frågor vid livets slut upplevs av sjuksköterskor som det svåraste 

momentet att hantera. Vidare belyses att hanteringen på det emotionella planet av 

arbetet hos sjuksköterskor upptar en stor del av deras tankar så som att samtala om 

existentiella frågor med patienter och närstående. Detta kan ses som betydelsefullt 

för patienter med en obotlig cancer eftersom det kan öka det andliga välbefinnandet 

hos patienten vilket i sin tur minskar lidandet enligt Krikorian, et al. (2011). 
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Döendet är för de flesta det svåraste momentet i många avseenden (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009). Oavsett om det är en i vårdpersonalen som vårdar den döende, 

en närstående till patienten som vårdas eller patienten själv som är i livets slutskede 

så uppkommer många varierande upplevelser (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 

Detta påpekar även Krook (2007) som beskriver patienters rädsla för döendet och 

samtal om döendet. Rädslan inför döendet ses hos patienter med cancer då de har 

svårt att dela med sig av sina tankar med närstående eftersom det är ett 

svårhanterligt ämne. Ångest och rädsla är några av de mest vanligt förekommande 

psykiska problemen och ökar vanligen ju närmre personen kommer sin egen död 

(Krikorian, et. al., 2011). Känslan av lidande har ett starkt samband i relation till 

ångest inför döden samtidigt som en del patienter uttrycker sitt lidande som en 

önskan att dö (Krook, 2007). Tanken på sig själv som död är enligt Nuland (1994) 

en tanke som för alla är skrämmande och svårhanterlig i människans tankegångar. 

Det svåraste beskrivs vara tillståndet där ingenting existerar eftersom det skiljer sig 

från allt annat vi upplevt i livet. Människan har en förmåga till att förneka 

närmandet av döden och det starka grepp döden har i människans tanke (Nuland, 

1994).  

När patienter med cancer har förstått allvaret i sin sjukdom bidrar detta ofta till 

mycket rädslor för kommande smärtor, att tappa kontrollen över sin situation, det 

okända, att plågas och för själva döden (Krikorian, et al., 2011).  Olika faser som 

förekommer hos en patient med en obotlig cancersjukdom, är: chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen, accepterande och nyorienterings fasen (Ericson 

& Ericson, 2008). Tidigare forskning som satte grunden för bemötandet av döende 

patienter visar på upplevelser som patienter har inför döden (Krook, 2007) vilket 

bland annat är förnekande och accepterande, värdighet och förödmjukelse, trygghet 

och otrygghet, rätt att få veta och rätt att inte veta, identitet och upplösning samt 

viljan att leva och önskan att dö (Krook, 2007). För att hantera olika svåra 

situationer används begreppet coping som utvecklades av Richard Lazuras som var 

en amerikansk psykolog samt professor (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver coping som både psykiska och fysiska stratergier för att 

hantera både yttre och inre krav och påfrestningar som exempelvis vid en obotlig 

cancersjukdom. En ökad risk för ohälsa i relation till stress kan ske vid brist på 

dessa strategier. 

Vad som bidrar till en god död och ett så bra döende som möjligt är varierande 

enligt Sandman (2003). Begreppet en god död är brett och kan innebära olika från 

person till person, exempelvis kan en god död innebära en värdig död, att dö utan 

lidande eller att dö i sömnen. Begreppen som förklarar en god död är tolkningsbara 

och oftast positivt laddade. En god död inom den palliativa vården innebär en 

överenskommelse med patienten vilket som är det bästa sättet för henne eller 

honom att dö på (Sandman, 2003). Hughes, Schumacher, Jacobs-Lawson och 

Arnold (2008) presenterar fyra teman som uppstod under studien om vad en god 

död innebär för patienter med cancer vilket visade på: att dö i sömnen, att dö en 

smärtfri död, att dö en fridfull död och att dö en snabb död. Döendet kräver sällan 

expertinsatser enligt Ericson och Ericson (2008), med det menas att vården vid 

livets slutskede oftast handlar mer om att ge rum för de psykologiska aspekterna än 

att lindra de kroppsliga besvären.  
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Problemformulering 

För patienter med en långt framskriden cancer har sjukdomen en speciell innebörd 

och innefattar många olika personliga upplevelser. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan få ökad kunskap om hur patienter med långt framskriden cancer 

upplever det att leva i livets slutskede för att kunna bemöta den enskilda individens 

behov. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa upplevelser av att stå inför döden hos patienter med cancer i 

den palliativa fasen.  

 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006) vilket innebar att 

befintlig forskning utifrån vald problemformulering analyserades.  

 

Datainsamling  

När ämnet för studien var klarlagt utfördes en pilotsökning med olika sökord för att 

se hur många träffar som sökorden genererade samt om artiklarna var relevanta 

utifrån syftet. Informationsökningen skedde med hjälp av Östlundh (2006). Efter 

pilotsökningen fastställdes syftet. Utifrån det slutgiltiga syftet påbörjades 

artikelsökning utifrån de valda sökorden i databaserna Cinahl och PubMed då dessa 

passade bra ihop med det valda ämnet vilket även Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) anser. De thesaurer som användes i sökningen var attitude to death, cancer 

patient, life change events, neoplasms, palliative care och reflection (bilaga A). 

Även fritextsökning gjordes på orden end of life, experience, existential och patient 

perspective eftersom vi ansåg de stämde bäst överens med det valda syftet. 

Sökorden kombinerades eller söktes som fritext var för sig vilket resulterade i 

artiklar som redovisas i sökhistorien under urval 1 (bilaga B). De sökningarna som 

inte gav några resultat redovisas ej i sökhistoriken då dessa inte påverkar studien.  

Datainsamlingen skedde under tre olika tillfällen och genererade i 342 träffar. 

Abstrakten som granskades valdes utifrån relevans av ämne i artikelns rubrik, 

sammanlagt granskades 62 abstrakt. De artiklar som valdes bort efter att abstrakt 

granskats inriktade sig på att endast beskriva den palliativa vården eller så var 

artikelns syfte utformat utifrån ett sjuksköterske- eller närståendeperspektiv vilket 

inte svarade mot studien syfte. Slutligen valdes 10 artiklar ut till urval 2 och 

ytterligare 2 artiklar tillkom genom manuell sökning vilket slutligen resulterade i 12 

resultatartiklar där sju (7) var kvalitativa och fem (5) var kvantitativa.  
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Artiklarna som söktes på databasen PubMed skulle vara högst 5 år gamla (2007-01-

01), skrivna på engelska eller svenska samt handla om cancer vilket ingick som 

subset på alla sökningar förutom en. Artiklarna som söktes på databasen Cinahl 

skulle även de högst vara 5 år gamla (2007-01-01), skrivna på engelska samt vara 

research articles. Sökningarna på de respektive databaserna gav varierande antal 

träffar beroende på val av sökorden. Bortsett från begränsningarna fanns det 

ytterligare inklutionskriterier så som att artiklarna skulle beskriva upplevelser hos 

patienter med en långt framskriden cancer under det palliativa skedet av 

sjukdomen. Exklusionskriterierna var översiktsartiklar samt artiklar där titeln inte 

var relevant till studiens syfte. Enligt Friberg (2006) användes asterisk trunkering 

som involverar alla böjningsformer av de olika sökorden för att få ett utökat urval 

samt användes AND och OR (Boolesk söklogik) för att koppla ihop två ord. Sex (6) 

av de tolv (12) valda artiklarna fanns inte i fulltext och fick beställas. De valda 

resultatartiklarna granskades utifrån Willman, et al. (2011) granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Kvaliteten på studierna delades efter 

poängsättning upp i hög, medel och låg vetenskaplig kvalitet. Varje positivt svar 

gav ett poäng där maxpoäng för kvalitativa studier var 16 poäng samt 21 poäng för 

de kvantitativa studierna. Därefter räknades poängen om till procentenheter där 80-

100 % motsvarade hög kvalitet, 70-79 % motsvarade medel kvalitet samt 60-69 % 

som motsvarade en låg vetenskaplig kvalitet. 

 

Databearbetning 

Efter artiklarna granskats enligt Willman, et al. (2011) granskningsmall lästes de 

valda artiklarna i urval 2 igenom enskilt ett flertal gånger utifrån det valda syftet. 

Sedan genomfördes en artikelöversikt (se Bilaga C1 och C2) på de utvalda 

resultatartiklarna där syfte, metod, urval, bortfall och slutsats sammanfattades. Efter 

noga genomläsning av samtliga artiklar utfördes en gemensam bearbetning av 

meningar och citat som ansågs vara relevanta. Väsentlig data markerades och 

färgkodades utifrån olika upplevelser för att sedan sorteras vilket resulterade i fem 

olika teman; existentiella upplevelser, upplevelsen av ångest och oro, upplevelsen 

av förlust, upplevelsen av hopp och upplevelsen av acceptans. 

Existentiella upplevelser innefattade meningsfullhet, tankar om döden och döendet, 

andlig tro och religiös tro. Upplevelsen av ångest och oro i samband med bland 

annat förluster, rädslor, prioriteringar, ovisshet och ensamhet. Upplevelsen av 

förlust innefattade maktlöshet, förlorad kontroll i vardagen och förlorad identitet. 

Upplevelsen av hopp innebar olika sorters hopp exempelvis hopp om tillfrisknad, 

överlevnad och symtomfrihet. Upplevelsen av acceptans innehöll olika samband 

mellan acceptans och exempelvis socialt stöd eller synen på cancern beroende på 

patientens personlighet. 

 

Resultat 

Existentiella upplevelser 
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Existentiella upplevelser var vanligt hos patienter med cancer vilket inkluderade 

hopplöshet, meningslöshet, besvikelse, ånger, dödsångest och identitetskris 

(Blinderman & Cherny, 2005; Bruce, Schreiber, Petrovskaya & Boston, 2011). 

Existentiella upplevelser var ospecificerade beroende på var patienten hade sitt 

ursprung och studier har visat sig vara snarlika i länder som exempelvis Kanada, 

Kina, Japan och Sverige (Blinderman & Cherny, 2005). Olsson, Östlund, Strang, 

Jeppsson Grassman och Friedrichsen (2010) ansåg att existentiella behov var en 

nödvändig del hos de obotligt sjuka samt att det stärkte upplevelsen av hopp. 

Studierna visade även att andligheten för patienterna med cancer i livets slutskede 

hade en stor betydelse (Hermann & Looney, 2011). Patienter med religiös tro hade 

enligt Chochinov, et al., (2009) inte haft någon större påverkan på det andliga 

välbefinnandet så som att känna mening med livet eller känna frid med sig själv. 

Existentiella upplevelser så som bekymmer inför framtiden beskrevs tillhöra vårt 

mänskliga liv och att vara en människa (Bruce, et al., 2011). 

I Blindermans och Chernys studie (2005) där muslimer, judar och kristna deltog 

påvisades det att patienter med cancer hade en stark andlig hälsa samt något 

stadium av en religiös tro. Det visade sig även i studien att patienternas religiösa 

och existentiella upplevelser var varierande men majoriteten av deltagarna var inte 

upprörda på sin Gud utan accepterade i stort sitt öde. Patienterna beskrev även att 

de accepterade Guds val och att de tackade Gud samt att Gud stärkte hoppet 

(Blinderman & Cherny, 2005; Thomsen, Hansen & Wagner, 2011). En av 

deltagarna med muslimsk religion berättade att tron på att sjukdomar är Guds 

skapelse förde hen närmare Gud. Vissa av deltagarna ansåg att icke-religiösa 

aktiviteter så som meditation, kreativa aktiviteter och kontakt med naturen styrkte 

deras andliga hälsa. Deltagarna berättade även om olika saker som de ägnande sig 

åt för att skapa inre ro; broderi, resor, hälsa på vänner, barn och barnbarn, 

meditation, healing, läsning och träning. Endast två av 40 deltagare beskrev att de 

inte hade någon bra andlig hälsa (Blindermans & Cherny, 2005). I Winkelmans, et 

al. (2011) studie visade det sig att 58 % av deltagarna upplevde någon form av 

andlig oro där de vanligaste besvären var upplevelsen av att känna sig övergiven av 

Gud och undran varför Gud hade tillåtit sjukdomens existens. Det visades att det 

fanns en djupsinnig förtvivlan hos patienterna med obotbar cancer, eftersom 

patienternas andliga tro krockade med deras obotliga cancersjukdom (Bruce, et al., 

2011). Patienterna beskrev även andligt sökande vilket innebar strävan efter en 

närmare kontakt med Gud samt sökande efter vad som gav livet mening 

(Winkelman, el al., 2011). Deltagarna hade en önskan om att leva till fullo trots 

cancern samt ett hopp och en tro om välbefinnande både hos sig själv och hos 

närstående (Winkelman, et al., 2011).  

Patienterna med cancer i livets slutskede fann mening med livet med hjälp av sin 

familj eller att det var Gud som fyllde livet med mening (Blinderman & Cherny, 

2005). Patienterna uttryckte även en lättnad av att samtala om existentiella 

funderingar, känslor och att bli hörd av vårdpersonal beskrivdes vara betydelsefullt 

och ökade patienternas välbefinnande och meningsfullhet (Thomsen, et al., 2011; 

Blinderman & Cherny, 2005). Patienterna beskrev även andra faktorer som gav 

mening med livet så som relationer, kärlek, hitta vägen till lycka samt att vara 

älskad och att älska. En del av patienterna som drabbades av cancer upplevde att 

meningen med livet var att skapa barn och att sedan leda in barnen på rätt väg i 

livet. En minoritet av patienterna med cancer ansåg att det inte fanns någon mening 

efter att de hade skapat en familj (Blinderman & Cherny, 2005). Enligt Olsson, et 

al. (2010) fann patienterna i studien meningen med livet genom att fortsätta med 
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aktiviteterna, fritidsysslorna och med de vardagliga sysslorna. Att hitta mening 

innebar även att ha möjligheten att förstå och delta i sin egen behandling då de 

kände att de fortfarande kunde ta meningsfulla beslut. Meningsfullheten ökade då 

patienterna kände sig viktiga för personer runt om kring dem och att deras egen 

insats var värdefull för andra (Olsson, et al., 2010). I Sarenmalm, Thorén-Jönsson, 

Gaston-Johansson och Öhléns (2009) studie om kvinnor med bröstcancer beskrevs 

den personliga processen som innebar att kvinnorna försökte skapa mening i det de 

genomgick samtidigt som de försökte acceptera den ihållande sjukdomen och att 

ständigt leva i skuggan av döden. Kvinnorna skapade mening under hotet mot livet 

och kände ett tvång att se över sin livssituation under tiden de försökte hantera 

cancersjukdomen. Bruce, et al. (2011) och Thompson, et al. (2009) beskrev att 

lidandet genomsyrade kämpandet att skapa mening och kontroll över ens eget liv 

samt att mer ro infanns då vetskapen om att deras liv hade varit meningsfullt och 

händelserikt.  

Tankarna om döden upplevdes till övervägande del vara det svåraste att hantera och 

att nätterna var den tiden då dödstankarna vanligen uppkom hos patienterna (Sand, 

Olsson & Strang, 2009). Merparten av patienterna med cancer uttryckte en stor 

rädsla för döden samt att möta det okända (Ivo et. al., 2012; Sand, et al., 2009; 

Sarenmalm, et al., 2009). En av studiens deltagare (Sarenmalm, et al., 2009) 

beskrev det som att döden sakta närmade sig utan att någon eller något kunde 

förhindra det. Oförutsägbar och hotande mot den egna existenten var en annans 

deltagares upplevelse. Deltagarna upplevde det även svårt att inte kunna känna 

samhörighet med sina nära och kära i framtiden samt att lämna alla bakom sig 

(Sarenmalm, et al., 2009; Ivo et. al., 2012). Döden beskrevs utifrån en studie där 

ungefär hälften av patienterna hade tänkt på döden mer sedan de fick sin diagnos 

(Blindermans & Chernys, 2005). Det fanns delade meningar om upplevelser inför 

döden och beskrevs av patienterna att de upplevde rädsla och ångest inför döden, en 

del berättade att de inte önskade att dö men att de inte kände någon rädsla inför 

döden. Patienterna berättade även att de ansåg döden som en naturlig del av livet, 

att de skulle komma att missa mycket efter sin död men att de inte var rädda. Det 

beskrevs även att de var rädda men trodde på godheten i Gud (Blindermans & 

Chernys, 2005) och att de var mer oroliga för smärtan samt lidandet som 

associerades med döden (Blindermans & Chernys, 2005; Ivo et. al., 2012). De 

yngre patienterna med cancer uttryckte en större oro inför döden och att de inte 

hade kontroll över sin situation. Livskvaliten var också lägre hos yngre patienter 

(Chochinov, et al., 2009; Ivo et. al., 2012). De mest vanligt förekommande 

rädslorna inför döden var att lämna närstående och rädsla inför fysisk smärta vid 

döendet (Ivo, et al., 2011; Ivo et. al., 2012; Thompson, et al., 2009). Cirka hälften 

av de som intervjuades i Ivo, et al. (2011) studie ansåg att en själ existerade vilket 

innebar en tro på liv efter döden. Kännetecknet för hur livets slutskede sakta 

närmade sig visade sig vara; hopplöshet, oförmögenhet att förena sina upplevelser 

med sin andliga tro, oförståelse av Guds mening och att få sin tro splittrad (Bruce, 

et al., 2011). 

 

Upplevelsen av ångest och oro 

Sarenmalms, et al. (2009) studie visade att kvinnor upplevde ångest och att de 

undvek att visa negativa känslor för att inte oroa sina anhöriga. Vidare beskrevs det 

att ångesten kopplades ihop med existentiella problem som rörde förluster och 
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rädslor (Sarenmalm, et al., 2009). Patienterna med framskriden cancer upplevde 

ångest och skuld om det förgångna som utlöstes av exempelvis prioriteringar av 

andra personer än sig själv, pengar och arbete. Även att ha en dålig kontakt med 

sina närstående och för lite böner till Gud ökade ångesten (Blinderman & Cherny, 

2005). Upplevelser av ångest ökade då patienterna inte kunde behålla kontrollen 

över situationen vilket ledde till att de kände sig som åskådare i sitt eget liv 

(Thomsen, et al., 2011). Vidare förklaras att ångesten även ökade då situationen var 

okänd och ny, då inga tidigare erfarenheter fanns att ta till vilket ledde till att 

patienterna agerade passivt (Thomsen, et al., 2011). Sarenmalm, et al. (2009) skrev 

även att patienterna med cancer fick ökad ångest av att tänka på framtiden, inför att 

de skulle tappa kontrollen över situationen, att de var en börda för familjen samt få 

vanföreställningar. Det fanns starka samband mellan försämrad livskvalitet och 

ångest samt depression hos patienterna med cancer vid livets slutskede (Hermann & 

Looney, 2011). Olsson, Östlund, Strang, Jeppsson Grassman och Friedrichsen 

(2011) beskrev att ångesten ökar desto närmare livets slut patienterna befann sig. 

Sarenmalm, et al. (2009) skrev även att själva vägen mot döden skrämde mer än 

döden vilket ledde till ökad ångest och sjukdomssymtom. Sorg, dysterhet och 

ensamhet upplevdes vid oro för att bli lämnad ensam och få möta döden själv 

(Sarenmalm, et al., 2009). 

Patienterna med cancer uttryckte upplevelsen av oro vilket grundades på väntan och 

ovisshet om exempelvis behandlingar och framtiden. Patienterna berättade att de 

inte ville spendera sin sista tid på att vänta samt att det skapade stor oro att inte veta 

vart cancern skulle sprida sig härnäst (Sarenmalm, et al., 2009). De olika faktorerna 

kunde påverka varandra genom att exempelvis upplevd smärta ledde till en ökad 

upplevelse av ångest (Hermann & Looney, 2008). Upplevelsen av ångest ökade då 

patienterna förstod att det fanns mycket kvar att upptäcka i livet samt att de inte 

hade möjligheten att se barnbarnen växa upp (Sarenmalm, et al., 2009). Chochinov, 

et al. (2009) beskrev att patienterna med cancer som levde tillsammans med en 

partner upplevde större oro inför framtiden och döden än de som levde ensamma. 

Vidare beskrevs att den ökade ångesten uttrycktes av yngre patienter och 

anledningen var att inte kunna uppleva det som var planerat inför framtiden 

(Chochinov, et. al., 2009; Ivo et. al., 2012). 

 

Upplevelsen av förlust 

En upplevelse av att förlorat en del av sin personlighet och identitet var en 

upplevelse hos majoriteten av patienterna där vikten av att ses som en levande 

individ istället för en döende person ansågs som betydelsefullt (Chochinov, et al., 

2009; Sarenmalm, et al., 2009). En faktor som påverkade förmågan att inneha 

kontroll var känslan av att inte kunna tänka klart eftersom de i perioder upplevde 

mycket intensiva känslor (Thomsen, et al., 2011). Maktlösheten upplevdes av 

majoriteten som en känsla av ensamhet, eftersom patienterna kände att det var för 

sjuka för att exempelvis umgås med sin familj vilket resulterade i känslor av ilska 

och sorg (Thomsen, et al., 2011).  

Upplevelsen av att inte ha kontrollen över sin livssituation, att inte kunna vara 

självständig och förlita sig på andra för att klara av vardagen var vanligt hos 

patienterna med cancer (Chochinov, et al., 2009; Sarenmalm, et al., 2009; 

Thomsen, et al., 2011;). Att mista kontrollen och bli beroende av andra upplevdes 
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med känslor av rädsla och skam vilket resulterade i en känsla av att vara en börda 

för sina närstående (Blinderman & Cherny, 2005; Chochinov, et al., 2009; Ivo, et. 

Al., 2012; Sarenmalm, et al., 2009; Thomsen, et al., 2011; Thompson, et al., 2009). 

Patienterna med cancer upplevde det som mycket smärtsamt att be om hjälp till 

närstående (Blinderman & Cherny, 2005; Thomsen, et al., 2011), medan andra 

patienter inte upplevde det som besvärligt utan beskrev att det inte störde dem att 

deras närstående hjälpte dem mer än vanligt vilket bidrog till ett en vana infanns 

(Blinderman & Cherny, 2005). 

 

Upplevelsen av hopp 

Upplevelsen av hopp var en betydelsefull del utav acceptansen av 

sjukdomsförloppet och innebar exempelvis att inneha hopp om att en behandling 

skulle fungera (Blinderman & Cherny, 2005; Sarenmalm, et al., 2009). Vidare 

beskrevs att de vanligaste tankarna som ingav hopp var tillfrisknandet, att överleva 

eller att få mer tid. Hoppet beskrevs även av Sand, et al. (2009) att under 

sjukdomsförloppet kunna ändra karaktär för patienten, exempelvis från att inneha 

hopp om tillfrisknandet till hoppet om att kunna bo hemma så länge som möjligt, 

bli fri från ångest symtom, slippa uppleva ensamhet och hoppet om att döden ej ska 

inträffa. Hoppet beskrevs även utifrån framtidsaspekter där det ansågs som 

betydelsefullt att ens barn och närstående skulle få ett fortsatt bra liv (Sand, et al., 

2009). Det fanns även patienter som förnekade att de hade hopp, de berättade att 

när de fick reda på att det inte fanns något botemedel försvann hoppet samt att de 

var pessimister (Blinderman & Cherny, 2005). Vidare beskrev andra patienter att de 

hade haft hopp men att det gradvis försvann. 

Sand, et al. (2009) och Olsson, et al. (2011) beskrev att hoppet bestod av olika 

karaktärer och upplevdes varierande. Olsson, et al. (2011) redovisade olika 

karaktärer av hopp. Patienterna upplevde skapandet av övertygande hopp vilket 

innebar att patienterna koncentrerade sig på positiva händelser och 

framtidsmöjligheter. För att minska känslan av besvikelse uppstod skapandet av 

simulerat hopp vilket exempelvis innebar att hoppet om ett botemedel fanns kvar 

fast att tanken var orealistisk. Insamling och upprätthållandet av hoppet som enligt 

en av patienterna innebar fokus på mindre saker så som att umgås med nära och 

kära och ägna sig åt fritidssysslor. Slutligen fanns det gradvisa borttagandet av 

hoppet då patienterna förstod att det inte fanns så mycket kvar att bygga hoppet på 

vilket gjorde att hoppet och energin sakta avtog (Olsson, et al., 2011). 

 

Upplevelsen av acceptans 

Synen på cancer varierade beroende på patienternas personlighet och hade 

betydelse för hur patienterna accepterade sin sjukdom och sitt öde (Sarenmalm, et 

al., 2009; Thompson, et al., 2009). Patienterna med cancer uttryckte även det som 

betydelsefullt att acceptera cancerns existens och se sig själv som en av alla som 

drabbats samt att det var en del av livet. En del av patienterna accepterade inte att 

de var drabbade av sjukdomen cancer och ifrågasatte sin sjukdom (Sarenmalm, et 

al., 2009) samt hade de svårigheter att acceptera att de inte längre var kapabla att ta 
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hand om sig själva (Blinderman & Cherny, 2005). Efter en längre tid upplevde en 

av deltagarna i Sarenmalms, et al. (2009) studie att acceptans växte fram eftersom 

situationen med sjukdomen ledde till att en vana infanns vilket ledde till att tankar 

om döendet och döden minskade. En del av studiens (Bruce, et al., 2011) deltagare 

berättade att kunskapen om att ens egen död snart skulle infalla gav en möjlighet att 

uppleva glädjande äventyr. De upplevde att de fanns en god sida i att veta att man 

inte har långt tid kvar på jorden, att det exempelvis kunde skapa starkare 

familjeförhållanden. I Bruce, et al. (2009) studie förklarade patienterna att chocken 

att möta döden kunde ge ”gåvor” (Bruce, et al., 2011). Patienterna beskrev även att 

de lättare accepterade sitt öde då de kände sig älskade och kände stöd (Thompson, 

et al., 2009) samt att kommunikation med närstående resulterade till ökad känsla av 

lugn och acceptans av sjukdomen (Olsson, et al., 2010).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att i den palliativa fasen belysa upplevelser som patienter med 

cancer hade av att stå inför döden. Utifrån syftet formades ett flertal nyckelord vilka 

var experience, cancer, palliative care, attitude to death, och patient perspective. 

Nyckelorden och informationssökningen resulterade i thesaurerna attitude to death, 

cancer patient, life change events, neoplasms, palliative care och reflection. Även 

fritextsökning skedde på orden end of life, experience, existential och patient 

perspective. Sökorden har kombinerats med hjälp av både AND och OR (booleska 

operatorer) vilket styrker resultat av den elektroniska sökningen eftersom det 

innefattar relevanta artiklar samt ger ett utökat urval. Databaserna som användes 

var Cinahl och PubMed som bäst överensstämmer med studiens syfte då de 

innefattar omvårdnad och psykologi samt att de enligt Willman, et al. (2011) anses 

vara relevanta då sökningen rör ämnet omvårdnad. Sammanlagt användes 12 

sökord varav hälften var MeSH termer i PubMed respektive Subjectheading list i 

Cinahl. Andra hälften utfördes i fritext sökning vilket enligt Willman, et al. (2011) 

ökar antalet träffar och ger ett generellt och brett resultat. En svaghet var att 

databaser som exempelvis PsychInfo kunde varit relevanta till studiens syfte inte 

har används. 

Begränsningarna som användes för att söka i de olika databaserna var bland annat 

åren artiklarna var publicerade vilket skulle vara mellan 2007 och 2012. En artikel 

var publicerad år 2005 och var resultat av en manuell sökning. Resterande artiklar 

var publicerade mellan år 2009 och 2012 vilket är en styrka då resultatet är 

uppbyggt på aktuellt forskning. En svaghet var att två artiklar Olsson, et al. (2010) 

respektive Olsson, et al. (2009) använde sig av samma stickprov vilket kan påverka 

generaliserbarheten av resultaten. En annan begränsning var att artiklarna skulle 

vara utgivna på antingen engelskt eller svenskt språk vilket kan ses som en svaghet 

då annan aktuell forskning skriva på andra språk inte kunde inkluderas i resultatet. 

Att alla artiklarna var engelskspråkiga kan ha medfört en svaghet då översättningen 

till svenska kan ha medfört att ord, meningar samt innebörder kan ha 

missuppfattats. 
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Den elektroniska sökningen genererade 12 resultatartiklar som stämde överens med 

studiens syfte varav 2 utav artiklarna var resultatet av manuell sökning. Artiklarna 

skulle uppfylla tre kriterier vilket var att de skulle; skildras utifrån patienternas 

perspektiv, att patienterna var drabbade av sjukdomen cancer samt att de skulle 

befinna sig i den palliativa fasen av sjukdomen. En av artiklarna skildrar 

upplevelser hos patienter, närstående och vårdpersonal vilket inte är en svaghet då 

endast patienternas upplevelser skildras i studien. En del av artiklarna var 

återkommande i den elektroniska sökningen vilket ses som en styrka samt att det 

betyder att sökorden var relevanta till syftet.  

Resultatartiklarnas ursprung var Sverige (4), USA (2), Kanada (3), Danmark (1), 

Korea/Kina/Japan (1) och Israel (1). Artiklarnas överförbarhet på de svenska hälso- 

och sjukvårdförhållandena är starkt då de flesta av dem innefattar västerländsk 

kultur. Överförbarheten till svenska förhållanden gällande artiklarna från 

Korea/China/Japan och Israel är även starkt då sjuksköterskor i Sverige arbetar i ett 

mångkulturellt samhälle. Artiklarna är, bortsett från en, utgivna mellan år 2009 och 

2012. En artikel utgavs år 2005 vilket kan vara en svaghet, dock har denna artikel 

inkluderats i studien eftersom innehållet anses vara av vikt. Studier som belyser 

upplevelser hos patienter med en obotlig cancersjukdom är troligen inte så 

förändringsbara och troligtvis oberoende av tid och rum. Den kan också styrkas av 

de andra artiklarna. Artikeln visar även hur patienter i andra kulturer upplever livet 

i nära anslutning till döden vilket var en viktig aspekt att inkludera i studien. Det 

bör även tilläggas att Blinderman och Cherny (2005) som utförde sin studie i Israel 

beskrev att existentiella upplevelser är oberoende av land då studier i Kanada, Kina, 

Japan och Sverige har visat sig snarlika, detta medför en styrka då överförbarheten 

till svenska förhållanden ökar.  

Antalet resultatartiklar av kvalitativ metod var sju (7) stycken vilket betyder att 

resterande fem (5) av artiklarna var av kvantitativ metod. Studiens syfte var att 

belysa patienternas upplevelser vilket betyder att antalet kvalitativa artiklar styrker 

resultatet. Resultatet av de kvalitativa artiklarna ökar sjuksköterskors kunskap att 

bemöta och identifiera situationer i omvårdnaden kring patienter samt förstå 

patienternas upplevelser (Polit & Beck, 2008). De kvantitativa artiklarna gör det 

möjligt för sjuksköterskor att genom vårdhandlingar som stöds av forskning 

utveckla omvårdnaden (Segesten, 2008).  

Resultatartiklarna som gick vidare till urval 2 (Bilaga C1 & C2) granskades, 

bearbetades och färgkodades utifrån olika nyanser av upplevelser som patienterna i 

studierna redovisade i nära anslutning till livets slutskede. Bearbetningen av 

resultatartiklarna anses ha utförts optimalt och adekvat i relation till studiens syfte. 

Alla teman tillsammans anses stämma bra överens med studiens syfte. Under 

resultatets uppbyggnad övervägdes temana meningen med livet och upplevelser 

inför döden att innefatta i resultatdelen, dock valdes dessa två teman att inkluderas 

under temat existentiella upplevelser då de handlar om existens. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av Willmans, et al. 

(2011) granskningsmallar för kvantitativa samt kvalitativa studier och beroende på 

antal poäng graderades artiklarna från låg till hög kvalitet. Artiklarna granskades 
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och poängsattes gemensamt, dock kan graden av vetenskaplig kvalitet förändras 

efter granskarens uppfattning. Efter granskning bedömdes fem (5) artiklar vara av 

hög kvalitet, sex (6) artiklar var av medel kvalitet och en (1) artikel var av låg 

kvalitet. Artiklarna av medel kvalitet generar inte låg kvalitet i litteraturstudiens 

resultat då studierna bedömdes svara mot eget syfte på ett adekvat sätt samt god 

återkoppling mellan bakgrund och resultat. Artikeln som var av låg kvalitet hade 

bristande metodbeskrivning men inkluderades då artikelns resultatdel ansågs vara 

relevant utifrån syftet. Återkommande författare kan ses som en svaghet då det 

finns en möjlighet att resultatet kan vinklas utifrån författarnas perspektiv, dock har 

detta undvikits då större delen av kunskapen har hämtats från resultatartiklarnas 

resultat och inte ur diskussionen. Urvalen i samtliga artiklar valdes strategiskt och 

redovisade artiklarnas resultat tydligt och var adekvata med studiernas syften. I de 

artiklarna där bortfall inträffade redovisades det väl hur mycket bortfall och varför. 

Anledningen var att deltagarna avled eller på grund av nedsatt fysiskt och/eller 

psykisk kapacitet. Majoriteten av artiklarna hade en väl beskriven analys och i de 

artiklar där intervjuer var metoden för insamling av kunskap förklarades 

transkriptionen samt framtagandet av kategoriseringar och teman. Det är en styrka 

att intervjuer har används för att samla in data på grund av att det ses som en god 

metod för att skildra patienters upplevelser. Mätinstrumenten som användes i de 

kvantitativa artiklarna hade en hög validitet då de användes för att få fram resultat 

som studien syftade på. Reliabiliteten anses även vara hög då mätinstrumenten 

anses vara tillförlitliga. Artiklarna är alla godkända av etiska kommittéer och alla 

informanter har informerats skriftligt och/eller muntligt. I två av artiklarna har 

deltagarna uttryckt lättnad samt haft god syn på att få prata om sina upplevelser 

som vanligtvis närstående och vårdpersonal brukar undvika (Blinderman & Cherny, 

2005; Thomsen, et al., 2011). Alla resultatartiklarna förutom en har endast kort 

redovisat hur många män respektive kvinnor som deltog i studierna. I en artikel har 

jämförelser utförts mellan mäns och kvinnors upplevelser. En artikel hade endast 

inkluderat kvinnor då studien utforskade upplevelser hos kvinnor med bröstcancer. 

Kvinnornas upplevelser fick ta del i litteraturstudiens resultat vilket ses som en 

styrka då sjukdomen är en av de mest vanligt förekommande cancerformerna.  
 

Varje dag avlider ett stort antal patienter som har en cancersjukdom (WHO, 2012a) 

vilket visar på att sjukdomen har en stor del i den svenska hälso- och sjukvården. 

Eftersom sjukdomen är vanligt förekommande hos patienter som den arbetande 

sjuksköterskan vårdar bör kunskap om patienternas upplevelser belysas. 

Upplevelser av existentiell karaktär är vanliga hos patienter i livets slutskede 

(Blinderman & Cherny, 2005; Bruce, et al., 2011; Olsson, et al., 2010) vilket lägger 

ett stort ansvar hos sjuksköterskan som arbetar inom den palliativa vården. 

Sjuksköterskans huvudsakliga professionsområde innefattar omvårdnad av hela 

patienten både fysiologiskt och psykologisk. Att bemöta patienter med cancer och 

hens upplevelser under det palliativa skedet kan vara en utmaning, men bör skötas 

av sjuksköterskan med hjälp av professionella och evidensbaserade handlingar. 

Sjuksköterskan bör även vara medveten om att de existentiella upplevelserna kan 

påverkas av de fysiologiska symptomen och tvärtom som uppstår vid 

cancersjukdom (Hermann & Looney, 2011; Strang, 2008). Exempelvis kan smärta 

öka oro och ångest vilket leder till att patienternas upplevelser kan bli negativa. 

Smärtlindring av patientens symptom och samtal med patienten bör vara 

grundläggande vid palliativ omvårdnad av patienter med cancer. Avsaknaden av 

kunskap och kontroll om fysiska och psykiska symtom hos patienter med cancer i 

den palliativa vården har påvisats av Hermann och Looney (2011) och Rämgård 

(2008). Vidare förklaras att kunskapen är av betydelse att inneha som sjuksköterska 
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för att kunna reducera ångestsymtom som ofta blir ett resultat av de fysiska och 

psykiska symtomen vilket i sin tur skulle förbättra den palliativa vården (Rämgård, 

2008).  

Inom den palliativa vården är en nära kontakt med närstående en central del i 

vården då det är sjuksköterskans ansvarsområde att stödja de sociala relationerna 

utifrån patientens önskemål (Lindqvist, & Rasmussen, 2009). Ett bra socialt stöd 

har påvisats ge en ökad acceptans gentemot patientens sjukdomssituation 

(Neimayer, et al., 2011). Det faktum att kvinnor upplever svårigheter med att prata 

om negativa känslor så som ångest med sina närstående kan leda till existentiella 

svårigheter (Sarenmalm, et al., 2009). Existentiella svårigheter kan medföra att 

patienten känslomässigt hamnar i en okontrollerbar situation genom att tillbakahålla 

upplevda känslor som kan ge patienten en ökad rädsla och ångest. Att som patient 

få ventilera sina känslor och få bli hörd inför en annan person anses vara mycket 

viktigt för patientens välbefinnande och hälsa (Blinderman & Cherny, 2005; 

Thomsen, et al., 2011) samt att sjuksköterskan ska kunna känna in patientens behov 

av kommunikation, tillvarata önskemål och tillgodose patientens behov så långt 

som möjligt (Socialstyrelsen, 2005). Det faktum att patienter finner svårigheter med 

att öppna upp sig om negativa känslor inför närstående kan öka behoven av 

ventilation med vårdpersonalen och kan upplevas som enklare eftersom det är en 

utomstående som anses ha rätt kunskap och tidigare erfarenheter om exempelvis 

existentiella frågor. Problematiken kring patienters och närståendes rädslor att ge 

rum för existentiella frågor är en uppgift sjuksköterskan kan ta sig an genom att 

stödja både patient och närstående och uppmuntra till reflektion. Det är av vikt att 

sjuksköterskan först och främst visar på kunskap och en god hanterbarhet kring 

existentiella frågor genom att visa en öppenhet gentemot sig själv, patient och 

närstående vilket kan leda till att både patient och närstående blir mer bekväma med 

att öppet reflektera om livsfrågor och olika svåra upplevelser. Relationer och 

samhörighet med närstående och vårdpersonal leder till en ökad acceptans av 

sjukdomen, mindre oro inför framtiden och ökad emotionell hälsa (Neimeyer, et al., 

2011). 

En del kvinnor upplever att meningen med livet är att skapa familj och barn 

(Blinderman & Cherny, 2005) vilket kan vara en god kunskap för sjuksköterkor att 

utnyttja. Vården i Sverige blir allt mer mångkulturell vilket även för sjuksköterkor 

innebär mer kunskap om olika kulturer och seder. Patienter skall bemötas 

individuellt och holistiskt (Socialstyrelsen, 2005) vilket innebär förståelse för 

personens kultur och värderingar. Kvinnor från Islam upplever mindre rädsla vid 

livets slutskede (Blinderman & Cherny, 2005). Det kan diskuteras om det är rotat i 

kultur eller religion men oavsett är det av vikt att för sjuksköterskan inneha 

kunskap om exempelvis att alla patienter nödvändigtvis inte behöver uppleva rädsla 

och ångest inför livets slut. Mer utbildning bör ingå i sjuksköterskeutbildningen om 

olika kulturer, kulturella termer samt vikten av en kulturell vård för att öka den 

kulturella kompentensen (Brathwaite & Majumdar, 2006). Negativa upplevelser så 

som rädsla, ångest och oro minskades och patienters acceptans ökade för 

sjukdomen och den kommande död med hjälp av en tro (Blinderman & Cherny, 

2005; Rämgård, 2008; Thomsen, et al., 2011) vilket innebär att sjuksköterskan bör 

stötta patienten och dennes tro. Neimeyer, et al. (2011) stödjer teorin att en religiös 

bakgrund minskar negativa upplevelser samt ökar acceptans för sin annalkande 

död. Sjuksköterskan bör förstå patienternas personliga upplevelse av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta för att kunna stödja och vårda patienten på ett 

individuellt och holistiskt sätt. Aspekter så som att religiös bakgrund inte påverkar 



16 

 

upplevelser har även åskådliggjorts (Blinderman & Cherny, 2005; Chochinov, et 

al., 2009) vilket leder till tankar att det inte kan skapas en mall efter hur en patient 

upplever livets slutskede beroende på kulturell och religiös bakgrund. Det är viktigt 

att poängtera att sjuksköterskor bör under hela sitt aktiva arbetsliv vara flexibla 

efter vilken patient som vårdas och utifrån vilken situation de befinner sig i.  

 

Upplevelsen av meningsfullhet i livet trots dåliga besked uppnåddes med hjälp av 

aktiviteter för att finna glädje och ro (Blinderman & Cherny, 2005; Olsson, et al., 

2010). Det kan relateras till att merparten av patienter med cancer i den palliativa 

fasen beskrevs sig leva i nuet för att inte tänka så mycket på framtiden vilket 

framkallade negativa tankar och känslor (Sand, et al., 2009.) Genom att fokusera på 

aktiviteter som patienten gillar och har ägnat sig åt innan sin sjukdomsdiagnos kan 

väcka meningsfulla tankar och fokusera på det hen gör just nu vilket innebär en 

större distansering till de mörka tankarna. Det skulle kunna beskrivas som en 

copingstrategi som patienterna använder vilket kan relateras till emotionsfokuserad 

coping. Enligt Hellbom (2007) beskrivs emotionsfokuserad coping som en strategi 

som används för att lindra känslomässiga reaktioner vilket innebär att exempelvis 

undvika att tänka på de negativa händelserna så som ens kommande slut och istället 

använda sig av ett önsketänkande. Fortsättningsvis bör sjuksköterskor som arbetar 

inom den palliativa vården bör vara mycket öppensinnad som att exempelvis lämna 

tid och rum åt patienter som vill utöva sina personligt utvalda aktiviteter för att 

uppnå optimal hälsa. 

 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

faktorer hos patienter (Friberg, et al., 2008; Krook, 2007) som påverkar upplevelsen 

av att vara i livets slutskede. Patienterna bör erbjudas samt stöttas att ha ett så aktivt 

liv som möjligt (Krook, 2007; Olsson, et al., 2010) som exempelvis att fortsätta 

med vardagliga sysslor eller att delta i sin egen behandling (Krikorian, et al., 2011; 

Krook, 2007; Lindqvist & Rasmussen, 2009; Olsson, et al., 2010; Socialstyrelsen, 

2005). Att som sjuksköterska visa omsorg och respekt för patientens autonomi och 

tillvarata patientens kunskaper och erfarenheter enligt kompetensbeskrivningen 

(Socialstyrelsen, 2005) bör efterföljas för att ge patienten en ökad delaktighet i 

vårdandet vilket kan upplevas ge en ökad känsla av hälsa. Om patienterna upplever 

mer meningsfullhet vid sitt livs slutskede med hjälp av att fortsätta med aktivitetet 

och leva ett vardagligt liv samt vara delaktiga bör det tillvaratas samt utifrån 

sjuksköterskans arbete få en större del i omvårdnaden. Det är av stor vikt att 

patienterna tillåts utföra det som de anser vara betydelsefullt för ett värdigt 

livsavslut samt att de skall få möjligheten att känna makt över sitt eget liv vilket 

beskrevs som en förlust hos merparten av patienterna (Chochinov, et al., 2009; 

Sarenhalm, et al., 2009; Thomsen, et al., 2011). I det praktiska arbetet i 

sjuksköterskans vardag kan det ibland tyckas vara långt ifrån möjligt att tillvarata 

varje enskild patients intressen och behov. Trots att det är sjuksköterskans ansvar 

och skyldighet kan det i praktiken vara svårt för sjuksköterskan att räcka till på 

grund av brist på exempelvis tid, material, kunskap eller personal. Dagligen utför 

sjuksköterskor inom den palliativa vården ett hänförande arbete, dock väntar 

framtiden med utmaningar som kan underlättas med hjälp av mer kunskap om 

upplevelser som patienter med cancer har.  

 

Att patienter upplevde rädsla vid livets slutskede inför själva döendet visade sig 

vara vanligt förekommande (Ivo, et al., 2011; Krikorian, et al., 2011; Krook, 2007; 

Lindqvist & Rasmussen, 2009; Nuland, 1994; Sand, et al., 2009; Sarenhalm, et al., 

2009; Thompson, et al., 2009). Sjuksköterskan upplevs ibland undvika samtalet och 
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ämnet som rörde döendet samt det faktum att patientens livsslut är nära (Lindqvist 

& Rasmussen, 2009). En svårighet kan vara det faktum att sjuksköterskan behöver 

komma i kontakt med sin egna känslomässiga sida för att kunna använda sig av ett 

empatiskt förhållningssätt gentemot patienten (Rämgård, 2008). Att som 

sjuksköterska inte ha makt över situationen genom att inte kunna påverka den 

situation som patienten befinner sig i definieras som en förlust av kontroll hos 

vårdpersonalen vilket kan vara en bidragande faktor som påverkar sjuksköterskors 

svårigheter med de svåra samtalen (Rämgård, 2008). Vårdpersonal och därmed 

sjuksköterskan bör rutinmässigt inleda samtalet med patienten rörande frågor och 

funderingar om livets slut utifrån patientens önskemål för att minska patienternas 

negativa upplevelser så som rädsla och ångest. Det är av betydelse att 

sjuksköterskor känner en säkerhet samt har förmågan att vägleda rädda patienter. 

En av de enklaste vägarna att ge sjuksköterskor kunskap och mod att möta 

patienternas upplevelser är genom utbildning. Ärlighet har påvisats vara av stor 

betydelse hos patienter med diagnosen cancer i samtal med vårdpersonal (Carlsson, 

2007). Betydelsen av att få svar på sina egna frågor och på det viset styra samtalet 

utifrån patientens frågor vilket leder till att samtalet sker på patientens nivå 

(Carlsson, 2007). Att samtalet utgår utifrån patientens önskamål ska eftersträvas av 

sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Hoppet hos patienter med långt framskriden cancer varierar, men hoppet om att 

överleva har påvisats vara ett hopp som merparten av patienterna upplevt 

(Blinderman & Cherny, 2005; Sarenmalm, et al., 2009). Att inge hopp till patienter 

i livets slut beskrivs vara en av de svåraste uppgifterna hos vårdpersonal, eftersom 

rädslan för att inge ”falska” förhoppningar upplevs vara stor. För att som 

sjuksköterska kunna inge och understödja hopp till patienterna krävs en förståelse 

för patientens hela livsvärld för att förstå vad som ger livet mening vilket innefattar 

både patientens relationer till andra och existens till tid och rum där patienten 

befinner sig just då (Rämgård, 2008).  

 

Det faktum att yngre patienter påvisade större acceptanssvårigheter och 

ångestsymtom gentemot framtiden (Chochinov, et al., 2009; Sand, et al., 2009; 

Sarenhalm, et al., 2009; Winkelman, et al., 2011) är en kunskap som 

vårdpersonalen bör beakta. Sjuksköterskan bör preventivt uppmärksamma de 

patienter som riskerar att hamna i en djup kris vilket av merparten består utav yngre 

och även de patienter som lever med en partner (Chochinov, et al., 2009; 

McKechnie, Macleod, & Keeling, 2007). Ovanstående fynd att yngre personer och 

de som lever med en partner mår sämre innebär givetvis inte att vårdpersonal kan 

bortse att de patienter som lever ensamma och/eller är äldre känner sig mer tillfreds 

med sitt öde. Det är av betydelse att sjuksköterskan är öppensinnad och ser den 

individuella personen för att möjliggöra optimal hälsa hos patienten. 

 

Konklusion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa upplevelser av att stå inför döden hos 

patienter med cancer i den palliativa fasen. I resultatet framkom att existentiella 

upplevelser som innebär hopplöshet, meningslöshet, besvikelse, ångest, dödsångest 

och identitetskris var relativt oberoende av land, ålder, kön och religion. Att finna 

mening och frid ansågs vara betydelsefullt hos merparten av patienterna. Tankar 
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och samtal om döden upplevdes vara det mest svårhanterligaste hos patienter med 

obotlig cancer. Patienter som var yngre och/eller levde med en partner upplevde 

ökad ångest samt rädslor inför döden. Upplevelsen av ångest och oro ökade vid 

förluster och rädslor så som bristande socialt stöd, bristande religiösa upplevelser 

som exempelvis böner, ovisshet samt maktlöshet och på så vis vara en börda för 

närstående. Upplevelsen av förlust påverkades av minskad självständighet, förlorad 

livskontroll, förlorad identitet och personlighet. Upplevelsen av hopp var 

varierande, men ansågs vara en betydelsefull del att inneha för att uppleva 

acceptans. Hoppets fokus beskrevs ändra karaktär under sjukdomsförloppet från att 

ha hoppats på att bot till att exempelvis kunna bo hemma under livets slut. 

Upplevelsen av acceptans var beroende av kommunikation, stöd samt att känna 

kärlek.  

 

Implikation 

Kunskapen om upplevelser i livets slut hos patienter med cancer bör öka genom 

grundutbildning och internutbildningar. Kunskapen involverar att upplevelser kan 

skifta utifrån kultur, religion, ålder och social status. Utbildning kan vara en lönsam 

insats då sjukdomstillståndet cancer är vanligt förekommande i hälso- och 

sjukvården. Sjuksköterskan bör vara öppensinnad för att möta patienterna på ett 

individuellt plan. Att öka medvetenheten om patienters varierande upplevelser inom 

den palliativa vården för att kunna uppfylla en god enhetlig vård. Mer forskning 

behövs utifrån patienters upplevelser i livets slutskede för att kunna optimera den 

palliativa sjukvården. Om upplevelser hos patienten uppmärksammas av 

sjuksköterskan kan symptom så som smärta och ångest minskas.  
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abstract 
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Urval 2 
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PubMed (("Attitude to Death"[Mesh]) 

AND "Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Life Change Events"[Mesh]  

Limiters: English or Swedish 

language; Cancer [sb]; Last 5 
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Language; Research Article 
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Limiters: English or Swedish 

language; Cancer [sb]; Last 5 

years 

 

 

24 

 

2 

 

1 

 

1 

 

120302 
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Language; Research Article 
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Författare 
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Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

 

2005 

Israel 

Cinahl 

 

Blinderman, C., & 

Cherny, N. 

Existential issues 

do not 

necessarily result 

in existential 

suffering: lessons 

from cancer 

patients in Israel. 

Syftet var att 

kvalitativt bedöma 

existentiell ångest hos 

etniskt, kulturellt och 

religiöstheterogena 

patienter med cancer i 

Israel.  

En kvalitativ intervjustudie där det 

deltog 40 patienter med varierande 

religiös och kulturell bakgrund. 

Inklusionskriterierna var att 

patienterna skulle vara cancersjuka, 

verbal medgivande att delta, obotligt 

sjuka samt få palliativ vård. Studien 

hade inga bortfall.  

Vanliga upplevelser vid livets slut 

visade sig vara rädsla, skam av 

minskad autonomi samt ökat 

beroende av andra. Deltagarnas 

andliga hälsa var stark då alla som 

ingick i studien hade någon sorts 

religiös tro. Majoriteten av 

deltagarna var inte upprörda på sin 

Gud utan accepterade i stort sätt 

sitt öde. Deltagarna beskrev även 

hopp som de kopplade med hälsa, 

leva längre, tillfrisknande eller 

mindre utspridd sjukdom.  

Medel 



 

2011 

Kanada 

PubMed 

 

 

Bruce, A., 

Schreiber, R., 

Petrovskaya, O., 

& Boston, P. 

Longing for 

ground in a 

ground(less) 

world: a 

qualitative 

inquiry of 

existential 

suffering. 

 

Syftet var att förstå 

processen att hantera 

existentiellt lidande 

vid livets slutskede.  

 

En kvalitativ grounded theory studie 

med intervjuer som 

informationshämtning. Deltagarna 

valdes utifrån syftet vilket betyder att 

deltagarna skulle ha en bred erfarenhet 

av existentiellt lidande. Detta 

resulterade i 22 deltagare som var 

vårdpersonal (10), närstående (6) och 

patienter med cancerdiagnos (6). 

Studien hade inga bortfall. 

Existentiella frågor tillhör det 

mänskliga livet och studiens 

resultat betonar att förståelsen för 

det existentiella lidandet bör 

erkännas av vårdgivare. Patienterna 

upplevde rädsla och ångest vilket 

vårdgivare bör vara medvetna om. 

Målet att skildra hur patienterna 

hanterar existentiellt lidande kan 

vara etiskt svårt i livets slutskede. 

Vårdpersonal bör starta samtal med 

patienter och närstående om svåra 

frågor så som existentiellt lidande.  

Medel 

2010 

Sverige 

PubMed 

Olsson, L., 

Östlund, G., 

Grassman, E., 

Friedrichsen, M., 

& Strang, P.  

Maintaining hope 

when close to 

death: insight 

from cancer 

patients in 

palliative home 

care. 

Syftet var att beskriva 

processen som 

patienter inom den 

palliativa vården 

använder sig av för 

att behålla hopp.  

En kvalitativ grounded theory studie 

med intervjuer (vid 2 tillfällen) och 

dagböcker som informationshämtning. 

Det deltog 11 patienter som beskrev 

deras sätt att hantera hoppet. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara vuxna, kunna tala, skriva 

och läsa på svenska samt fysiskt och 

psykiskt kapabla att delta. Studien 

hade inga bortfall. 

Patienterna ansåg att ansvaret att 

inneha hopp var på deras eget 

ansvar. Två processer användes för 

att behålla hoppet: Att förbereda 

sig för döden och upprätthållande 

av livet vilket innehöll under 

temana; hitta mening vilket, 

samtala med andra om liv och död, 

involvera ”medresenärer” och byte 

av fokus. Vårdpersonalen och 

närstående har en viktig roll att 

spela i processerna i både en 

positiv och negativ vinkling.  

Hög 



 

2011 

Sverige 

Cinahl 

Olsson, L., 

Östlund, G., 

Grassman, E., 

Friedrichsen, M., 

& Strang, P. 

 

 

 

The glimmering 

embers: 

experiences of 

hope among 

cancer patients in 

palliative home 

care. 

Syftet var att (1) 

undersökahur 

patienter med cancer 

inlagda påpalliativa 

vårdenheter upplever 

betydelsen av hopp, 

(2) hur patienter med 

cancer andvänder sig 

av hoppet och (3) 

bedöma patienternas 

symptom och den 

senaste fasen i livet.  

En kvalitativ grounded theory studie 

med intervjuer och frågeformulär som 

informationshämtning. Det deltog 11 

patienter med cancer. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna 

skulle vara vuxna, kunna tala, skriva 

och läsa på svenska, bo på palliativt 

boende eller få palliativ vård samt 

fysiskt och psykiskt kapabla att delta. 

Antalet deltagare som intervjuades två 

gången var nio stycket vilket ger ett 

bortfall på två deltagare. Det var fyra 

av deltagarna som inte kunde skriva 

dagbok på grund av trötthet eller 

språk-relaterade problem. Bortfallen 

bestående av två deltagare berodde på 

fysiska symptom och inträffande av 

död.  

För att beskriva patienternas 

upplevelse av hopp skapades fyra 

kategorier; (1) Skapandet av 

övertygat hopp, (2) Skapandet av 

simulerad hopp, (3) Insamling och 

upprätthållandet av hopp, (4) Det 

gradvisa borttagandet av hoppet. 

Alla processerna vid hopp hjälpte 

patienterna att fortsätta att leva när 

de var nära döden. Hoppet bör 

respekteras och förstås av 

vårdpersonal.  

Hög 

2009 

Sverige 

PubMed 

Sand, L., Olsson, 

M., & Strang, P. 

Coping strategies 

in the presence of 

one's own 

impending death 

from cancer. 

Syftet var att få 

kunskap om hur, 

icke-religiösa infödda 

svenskar utvecklar 

copingstrategier i 

närvaro av sin egen 

förestående död samt 

att få en förståelse för 

hur dessa strategier 

tjäna sitt syfte. 

En kvalitativ multicenterstudie som 

använde sig av semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor som 

informationshämtning. 20 patienter 

varav 8 män och 12 kvinnor med 

diagnosen cancer som ingick i ett 

palliativt hemvårdsprogram deltog i 

studien. Deltagarnas åldersgrupper var 

mellan 20 och 90 år. Studien hade inga 

bortfall. 

Deltagarna använde alla medel som 

de hade möjlighet till för att 

hantera situationen så som deras 

egna resurser, andra människor, 

djur, naturen, hopp, fantasi och ett 

magiskt tänkande för att skapa 

distans till döden och en länk till 

sitt liv.  

Hög 



 

2009 

Sverige 

Cinahl 

 

Sarenmalm, E., 

Thorén-Jönsson, 

A., Gaston-

Johansson, F., & 

Öhlén, J. 

Making Sense of 

Living Under the 

Shadow of 

Death: Adjusting 

to a Recurrent 

Breast Cancer 

Illness. 

Syftet var att 

undersöka den 

huvudsakliga oron 

hos kvinnor som 

drabbats av återfall av 

bröstcancer samt hur 

de hanterar 

situationen.  

En kvalitativ grounded theory studie 

och bestod av 40 djupa intervjuer. 

Intervjuerna skedde med 12 deltagare 

tills ett mönster hade uppnåtts. 56 

kvinnor mellan 55-81år ingick i 

studien. Studien hade inga bortfall. 

Huvudtemat som uppkom under 

studien var att leva i skuggan av 

döden då kvinnorna försökte skapa 

mening medens de vande sig med 

att leva under dödshot. Kvinnorna 

lindrade oron genom att släppa 

taget om förluster och återupptog 

de som beskrevs vara betydelsefullt 

i livet. En personlig förvandling 

beskrevs också av kvinnorna. 

Hög 

2011 

Danmark 

Cinahl 

 

 

 

Thomsen, T., 

Hansen, S., & 

Wagner, L. 

How to be a 

patient in a 

palliative life 

experience? A 

qualitative study 

to enhance 

knowledge about 

coping abilities 

in advanced 

cancer patients. 

Syftet var att från ett 

patientperspektiv 

identifiera och 

beskriva förhållanden 

som är betydelsefulla 

för att kunna hantera 

avanserad 

cancersjukdom.  

En kvalitativ grounded theory studie 

med intervjuer som informations-

hämtning. I studien deltog 10 patienter 

trots att sammanlagt 23 förfrågades att 

delta. Bortfallet bestod av 11 deltagare 

och avstod att vara med i studien på 

grund av bland annat trötthet, intresse 

av andra aktiviteter, bortgång samt 

förvirring. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle vara över 18, födda i 

Danmark, tala danska, palliativt 

vårdade samt att de skulle få minst 24 

poäng i Mini-Mental State 

Examination (MMSE) som mätte 

kognitiv funktion.  

Förhållandena som var 

betydelsefulla för att hantera sin 

sjukdom kategoriserades; kampen 

att vara deltagare i ens eget liv, 

lindring från en livshotande 

sjukdom, att fortsätta med ett 

vanligt liv, att leva med 

maktlösheten samt att finna mod 

och styrka. De kliniska fynden som 

studien lyfte fram kan användas för 

att hjälpa vårdpersonal att förstå 

hur patienter med cancer hanterar 

sin sjukdom.  

Hög 
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Urval 
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kvalitet 

 

2009 

USA 

Cinahl 

 

Chochinov, H.M., 

Hassard, T., 

McClement, S., 

Hack, T., 

Kristjanson, L.J., 

Harlos, M., 

Sinclair. S., & 

Murray, A. 

The landscape of 

distress in the 

terminally ill. 

Syftet var att använda 

sig av PDI 

(frågeformulär) för att 

utforska det breda 

spektrum kring ångest 

vid livets slut och 

undersöka de olika 

möjliga variabler som 

påverkar. 

En kvantitativ multicenter studie där 3 

olika palliativa enheter från Australien, 

Canada och Peru ingick. 

Mätinstrument användes för att 

upptäcka eventuella korrelationer 

mellan ångest och olika variabler. 

Totalt ingick 253 deltagare med en 

cancerdiagnos som hade en beräknad 

överlevnadstid på max 6 månader. 

Både män och kvinnor ingick i studien 

med en medelålder på 69 år. Studien 

hade ett bortfall på 24 patienter.  

Patientet inom den palliativa 

vården rapporterade olika sortsers 

problem så som psykiska, fysiska, 

existentiella och andliga problem. 

Patienter i slutenvården, patienter 

med en högre utbildning och 

patienter som levde med en partner 

var kopplade till en högre 

existentiell oro. Andlighet visade 

på en minskad existentiell oro. 

Medel 



 

2011 

USA 

PubMed 

 

 

 

Hermann, C., & 

Looney, S. 

Determinants of 

quality of life in 

patients near the 

end of life: a 

longitudinal 

perspective. 

Syftet var att beskriva 

livskvalitet av 

patienter nära livets 

slut samt att 

identifiera 

bestämningsfaktorer 

för deras livskvalitet. 

Metoden är en beskrivande 

longitudinal intervjustudie med 80 

deltagande patienter. Mätinstrument 

användes för att mäta det psykiska, 

fysikska och det andliga 

välbefinnandet samt fysiska och 

psykiska symptom, funktionell status 

och för att bedöma ångest och 

depression. Inklusionskriterierna var 

att patienterna de senaste månaderna 

skulle fått diagnosen avancerad 

lungcancer (Steg IV eller steg IIIB) 

eller med återkommande lungcancer. 

Patienterna skulle kunna prata 

engelska, vara över 18 år samt bo i en 

radie på 150 mil från enheten. 

Deltagarantalet var på 80 patienter i 

början på studien, efter två månader 

var deltagarantalet 55, efter fyra 

månader 41. Bortfallet berodde på 

inträffande av död förutom i ett av 

fallen.  

Livskvaliteten var relativt hög hos 

patienterna trots cancersjukdom 

och närmandet av livets slut. 

Patienterna upplevde att vikten av 

andlighet i livets slut var starkt. 

Vårdpersonalen bör ha kunskap om 

psykiska och fysiska symptom som 

påverkas utav cancersjukdomen, 

samt att de kan på verkas utav 

varandra. Upplevelsen av ångest 

och depression kan påverka 

livskvaliteten. Upplevelsen av 

ångest var inte lika hög som 

förväntat i studien. Patienternas 

upplevelse av symptomfrekvens 

och ångest ledde till minskad 

livskvalitet.  
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Korea, Kina 

& Japan  

PubMed 

 

 

Ivo, K., 

Younsuck, K., Ho, 

Y Y., Sang-Yeon, 

S., Dae Seog, H., 

Hyunah, B., 

Kenji, H., & 

Xiaomei, Z.  

A survey of the 

perspectives of 

patients who are 

seriously ill 

regarding end-of-

life decisions in 

some medical 

institutions of 

Korea, China and 

Japan. 

Syftet var att förstå 

äkta tankar om 

patienter som är 

kritiskt sjuka samt en 

jämförelse mellan de 

olika sjukhusen. 

En jämförande deskriptiv studie där 

sex sjukhus i Korea, fem i China och 

nio i Japan deltog. Informationen 

samlades in med hjälp av 

frågeformulär. Inklusionskriterierna 

var att patienterna skulle vara kritisk 

sjuka samt ha diagnosen cancer i minst 

fem år. I studien deltog 235 patienter 

varav 95 från Korea, 62 från China och 

52 från Japan, samtliga blev statistiskt 

analyserade. Studien hade inga 

bortfall. 

Patienternas mest förekommande 

upplevelser var rädslor inför döden, 

att lämna närstående samt fysiks 

smärta vid döendet. Yngre patienter 

med cancer upplevde mer rädsla 

inför döden samt ångest kring 

döden. Patienter i medelålder 

upplevde att de kände sig som 

börda för sin familj och de äldre 

patienterna beskrev oro för den 

fysiska smärtan. I allmänhet så var 

rädslan att separeras från sina 

anhöriga störst.  

Låg 

2009 

Canada 

PubMed 

 

 

 

Thompson, G., 

Chocinov, H., 

Wilson, K., 

McPherson, C., 

Chary, S., O`Shea, 

F., Kuhl, D., 

Fainsinger, R., 

Gagnon, P., & 

Macmillan, K. 

Prognostic 

acceptance and 

the well-being of 

patients receiving 

palliative care for 

cancer. 

Syftet var att 

identifiera acceptans/ 

acceptansvägrans 

påverkan på den 

psykiska, fysiska och 

det existentiella 

välbefinnandet hos 

patienter med 

framskriden cancer.  

 

Kanadensisk prospektiv 

multicenterstudie med 

semistrukturerade intervjuer gjordes 

med 381 patienter som diagnostiserats 

med framskriden cancer med en 

beräknad överlevnadsperiod om 

6månader eller mindre som fick 

palliativ vård. Både män och kvinnor 

ingick i studien och medelåldern var 

67,9. Studien hade ett bortfall på 139 

patienter.  

 

Att komma till rätta med en 

palliativ cancerdiagnos har visats 

sig vara mycket komplext och 

samspelar med patientens egna 

personlighet, möjligheten till 

socialt stöd, och existentiell och 

andlig syn på livet. 

Acceptansvägran relaterades till 

känslor så som hopplöshet, lidande, 

depression, ångestsymtom 

tillsammans med sociala 

relationsfrågor.  

Medel 



 

2011 

USA 

Cinahl 

Winkelman, 

W.D., 

Lauderdale, K., 

Balboni, M.J., 

Phelps, A.C., 

Peteet, J.R., 

Block, S.D., & 

Balboni, T. A. 

The relationship 

of spiritual 

concerns to the 

Quality of Life of 

advanced cancer 

patients: 

preliminary 

findings. 

Syftet var att 

undersöka 

förhållandet mellan 

andlig oro och 

livskvalitet hos 

patienter med 

avancerad cancer. 

En multicenterstudie där totalt 4 

sjukhus från Boston ingick. Intervjuer 

användes som informationshämtning 

samt mätinstrument för att eventuellt 

finna samband mellan olika variabler 

så som livskvalitet. Totalt 69 patienter 

som fått en obotlig cancerdiagnos för 

minst 1 månad sedan ingick i studien. I 

studien ingick både män och kvinnor 

med en medelålder på 60,7 år. Studien 

hade ett bortfall på 11 patienter.  

Andlig oro hos patienter med 

framskriden cancer är associerat 

med sämre livskvalitet. Merparten 

av patienterna ansåg att andlig oro 

var en betydelsefull del av den 

medicinska vården, och resultaten 

styrker betydelsen av andlig vård i 

den palliativa vården. 
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