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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Döden är något varje individ kommer att möta och i samband med detta 

uppstår många tankar och känslor. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om 

detta för att kunna ge en god vård. Inom palliativ vård är huvudmålet att främja 

välbefinnandet hos patienter i livets slutskede. Syfte: Att belysa patienters upplevelser 

av att leva nära döden i palliativ vård. Metod: En litteraturstudie gjordes där tio 

kvalitativa studier granskades. Resultat: Granskningen av de vetenskapliga artiklarna 

resulterade i fyra rubriker, upplevelser av meningsfullhet inför döden, upplevelser av 

acceptans inför döden, upplevelser av att pendla mellan hopp och förtvivlan inför 

döden och upplevelser av ensamhet inför döden. Slutsats: Resultatet i studien visade 

på att många tankar och känslor uppkommer i samband med döden. Patienter väljer 

att isolera sig mot omvärlden och upplever därför en ensamhet. Genom acceptans 

kunde patienter finna mening vilket var mycket betydelsefullt för dem. Resultatet av 

studien kan bidra till en bättre förståelse för vårdpersonal som möter patienter i livets 

slutskede. 
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Abstract 

 

Background: Death is something that every human will face someday and in relation 

to this many thoughts and feelings will arise. It’s important that the healthcare staff 

have the knowledge to meet this thoughts and feelings to encourage a good care. In 

palliative care, the main goal is that the patients have a good quality of life at the end 

of life. Aim: To illumine patient’s experiences of facing death in palliative care. 

Method:  A literature review was made and ten qualitative studies were used. 

Results: The research articles led to four categories, experience of meaningfulness 

near death, experience to acceptance near death, experience to seesaw between hope 

and despair near death and experience of loneliness near death. Conclusion: The 

results showed that many thoughts and feelings were developed among the patients in 

the relation to facing death. Patients chose to insulate themselves from the outside 

world and expressed that they felt loneliness. By acceptance of facing death the 

patients were more able to find meaning in life which became a very important thing 

in their lives. The results can contribute to a better understanding among the 

healthcare staff. 
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Inledning 

 

Det finns många ting vi delar med andra, men något individen måste ta sig igenom på 

egen hand är döden (Sand, 2012). Det finns mycket kunskap om döden samt hur 

lidandet skall lindras men trots detta blir fortfarande många människor oroliga av de 

känslor som uppkommer (Power & Smith, 2008). Tanken på döden är för många 

människor en obehaglig känsla och vissa väljer därför att förneka döden istället för att 

konfrontera verkligheten (Coxxolino, Blackie & Meyers, 2014). Människor lever 

därför ett mycket begränsat liv och varje dag blir en ständig kamp om att hitta 

meningsfullhet i allt lidande (Rosengren, Gustafsson & Jarnevi, 2015).  

Vårdpersonalens främsta huvudmål inom palliativ vård är att minska lidandet och 

skapa en god livskvalitet för patienter i livets slutskede. Genom att identifiera, 

bedöma och behandla de symtom som patienterna lider av får de en mer behaglig tid 

under resterande tid de har kvar att leva (Schneider, Lückmann, Behmann & Bisson, 

2009).  Patienter handskas med bland annat emotionella och psykosociala svårigheter 

i anslutning till döden (Mok & Chiu, 2004). Därför är det viktigt att patienter får 

möjligheten att kunna prata med någon som förstår och i de flesta fall kan det vara 

någon med högre kompetens, vilket vårdpersonalen besitter. Vårdpersonalen har 

därför ett ansvar att vara goda lyssnare och genom detta kan ett förtroende byggas upp 

mellan vårdpersonalen och patienter (Milberg, 2012). En studie visar på att 

kommunikationen mellan vårdpersonalen och patienterna fokuserar mer på 

delgivande av information och besked och inte på patienters fysiska och emotionella 

behov. Sjuksköterskan har en benägenhet att fly undan stressfulla situationer och 

patienterna blir därför inte tagna på allvar. Genom en bra dialog mellan 

sjuksköterskan och patienterna får patienterna möjligheten att kunna öppna upp sig 

och yttra sina behov och på så sätt kan en optimal vård uppnås (Stajduhar, Thorne, 

McGuinness & Kim-Sing, 2009). 

 

Bakgrund 

 

Döden 

 

Synen på döden kan vara olika för alla människor. Vissa människor ser döden som ett 

verb, alltså något som de under livets gång ska vara medvetna och ha kunskap om. 

Andra människor kan se det som ett substantiv, en sak som de endast vid livets slut 

behöver stöta på (Brattgård, 2012). Människor kan dö på många olika sätt, det kan 

vara av en sjukdom, olycka eller av hög ålder. Döden kommer människor någon gång 

att möta men på vilket vis är oklart. Med tiden som samhället utvecklas så ändras 
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också dödsorsakerna. I U-länderna kvarstår problemen med dödlighet av undernäring, 

dåligt vatten samt infektionssjukdomar såsom malaria och tuberkulos. I I-länderna är 

det vanligare att döden sker på grund av en kronisk sjukdom i senare ålder (Payne, 

Ingleton & Seymour, 2008) och globalt sätt är ischemisk hjärtsjukdom den vanligaste 

dödsorsaken (World Health Organization, 2014). Tack vare den medicinska 

utvecklingen kan idag många sjukdomar botas men också förlänga den sista tiden i 

livet för människor som lider av en dödlig sjukdom. Det är inte bara en förlängning av 

livet som kan göras med olika ingrepp och behandlingar, utan också en förbättring av 

livskvaliteten för människor i livets slutskede. Det finns dock en hårfin gräns som 

vårdpersonalen måste vara mycket väl medvetna om, då det är lätt att en behandling 

kan överskridas hos patienter kan det leda till en kränkning och en behandling som 

inte blir värdig för dem (Brattgård, 2012).   

Vid ett dödsfall eller en sjukdom kan det plötsligt gå upp för människor att döden är 

närmre än vad de tror. Trots vetskapen om att varje människa någon dag kommer dö, 

är tanken på det skrämmande. I det vardagliga livet tänker människor inte så mycket 

på döden förrän det blir uppenbart. Döden kan komma till människan plötsligt men 

den kan också växa fram i tanken under en lång tid på grund av en sjukdom (Milberg, 

2012). Vid ett besked av en dödlig sjukdom krossas patientens livsvärld, där hälsan 

har varit något som har tagits för givet och byts istället ut mot tankar och medvetenhet 

om att livet har ett slut (Van Laarhoven, Schilderman, Verhagen, Vissers & Prins, 

2011). Oavsett hur döden påträffas medför den i de flesta fall en avgörande vändning 

för människor, samt en svår tid då många existentiella tankar uppstår (Milberg, 2012). 

Det är inte bara hos patienten som lever nära döden som starka känslor uppstår utan 

också hos närstående och vårdpersonal (Brattgård, 2012). Brattgård (2012) drar 

likheten mellan känslor och ögat på en orkan. Ofta snurrar många känslor runt 

patienterna, men dem i sig är i de flesta fall de lugnaste av alla. Detta lugn kunde 

också sprida sig till de runt omkring patienterna. Det är viktigt att tankar och känslor 

som uppstår om döden släpps fram. Om det bara trycks undan dyker de oftast upp i 

alla fall men i en annan form och då mycket kraftigare (Brattgård, 2012). 

Vikten av patienters egen önskan om döden och döendet ökar och det är viktigt att 

vårdpersonalen tar dessa önskemål på allvar (Brattgård, 2012). Platsen där själva 

döendet sker är idag till skillnad från förr en stor del i den palliativa vården (Payne et 

al., 2008). På 1800-talet var det naturligt att människor föddes och dog i hemmet, 

dock var det inte under de bästa förhållanden med fattigdom, svält och dålig 

medicinsk kunskap. Idag finns det speciella vårdenheter skapade för själva döendet 

(Brattgård, 2012).  Beroende på var döendet sker så ändras också kvaliteten på 

patienternas upplevelser i livets slutskede. Valmöjligheterna för patienter är idag 

relativt stora och de kan välja mellan att antingen dö i hemmet, på ett palliativt 

vårdboende, på hospis och så vidare. Valmöjligheterna skiljer sig från olika delar i 

världen och i stort finns det en okunskap inom vården, att platsen för döendet spelar 

någon roll. Inte förrän i början av 1900-talet då patienters rättigheter upplystes, kunde 
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patienterna själva styra över sina önskningar och behov angående döendet. Det blev 

viktigt att de olika professionerna inom vården men också att politikerna lyssnade på 

vad patienterna hade att säga (Payne et al., 2008). Idag syns en klar förändring där 

patienter i stort föredrar att dö i hemmet eftersom idag kan vårdpersonalen komma 

hem till patienter och utföra medicinsk behandling samt omvårdnad (Brattgård, 2012). 

 

Palliativ vård 

 

Inom palliativ vård är huvudmålet att vårdpersonalen ger en god vård och ser till att 

patienter har en god tid i livets slutskede (Miyashita, Sanjo, Morita, Hirai & 

Uchitomi, 2007).  Palliativ vård utvecklas med tiden runt om i världen. På 1800-talet 

väcktes intresset för omhändertagandet av döende patienter. Den utveckling som har 

haft störst betydelse för den palliativa vården skedde från mitten av 1900-talet och 

framåt. Den palliativa vården blev erkänd som en viktig del inom vårdyrket och för 

allmänheten i början av 2000-talet (Payne et al., 2008). Brattgård (2012) skriver att tre 

nyckelord i hälso-och sjukvården är: bota, lindra och trösta. Dessa orden har varit 

grunden sedan Hippokrates tid men möjligheten att utföra alla dessa tre saker skiljde 

sig från dagens verklighet. Bota gick inte att uppfylla på den nivån som går idag men 

trösta kunde alltid göras (Brattgård, 2012). Trots att palliativ vård ofta förknippas med 

att patienter har en ungefärlig tid kvar att leva från sex till 12 månader (Ellingsen, 

Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alvsvåg, 2013) skriver Chapple, Ziebland och 

McPherson, (2006) att palliativ vård borde börja redan när patienter diagnostiseras 

med en livshotande sjukdom samt ske parallellt med kurativ vård. Palliativ vård kan 

enligt World Health Organization (WHO) (u.å) Definition of Palliative Care 

definieras som; 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of 

patients and their families facing the problem associated with life-

threatening illness, through the prevention and relief of suffering by 

means of early identification and impeccable assessment and 

treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and 

spiritual. 

Med utgång ifrån WHO.s definition av palliativ vård, har fyra hörnstenar skapats 

gällande omvårdnaden: 

 Den första är symtomlindring som syftar till lindring av smärta på fysisk, 

psykisk, social och existentiell nivå.  

 Den andra hörnstenen är att många olika professioner med 

specialistkompetens ska samarbeta inom palliativ vård.  
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 Den tredje hörnstenen handlar om en god kommunikation. Vårdpersonalen 

ska sträva efter att främja relationen inbördes mellan varandra samt relationen 

till patienter och närstående, för att ge patienter en så god livskvalitet som 

möjligt i livets slutskede.  

 Den fjärde och sista hörnstenen fokuserar på stöd till närstående. Under 

patienters sjukdomstid samt efter att döden har inträffat, ska de närstående 

erbjudas stöd och också få chansen att delta i vården (Nationella Rådet för 

Palliativ Vård, 2010). 

Samtidigt som den palliativa vården ska sträva mot att lindra lidande och öka 

livskvaliteten för patienter i väntan på döden, ska den också sträva mot att göra själva 

processen att dö så bra som möjligt eftersom det är en stor del av den palliativa 

vården (Groot, Derksen, Crul, Grol & Vernooij-Dassen, 2007). Andra mål för 

patienter inom den palliativa vården är att se döden som en normal process som inte 

ska forceras eller vara ett mer utdraget förlopp än vad det behöver vara. 

Vårdpersonalen ska stödja patienter att vara aktiva så länge och så mycket som 

möjligt samt ge stöd efter behov till patienter och anhöriga (Payne et al., 2008).  

I den takt som utvecklingen sker, lever många människor en längre tid i livets 

slutskede. Brattgård (2012) kallar detta för den långsamma döden och för med sig att 

allt fler människor kommer vara i behov av palliativ vård (Brattgård, 2012). I samma 

takt som behovet av palliativ vård ökar för patienter, så ökar också behovet av 

utbildad personal som har kunskapen om hur en god vård inför döden ska ges (Groot 

et al., 2007). I och med uppkomsten av vårdinrättningar som är fokuserade på den 

sista tiden i livet för patienter, har utvecklingen av specialistkompetens inom området 

också kommit långt. Många olika professioner med ett gott samarbete är involverade i 

den palliativa vården där strävan är att patienter men också närstående ska känna 

psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt välbefinnande (Brattgård, 2012). Den 

palliativa vården är uppdelad i allmän- och specialiserad vård. Den allmänna 

palliativa omvårdnaden ges av professionella vårdgivare och innefattar vården för 

patienter som inte har ett stort behov av den palliativa omvårdnaden och som oftast 

bor hemma. Specialiserad palliativ vård riktar sig till de patienter som har ett 

medelmåttigt till stort behov och där det krävs ett team av olika professioner för att 

tillgodose kraven som ställs på en god palliativ vård (Payne et al. 2008). Ibland är 

kraven på medicinska behandlingar samt ingrepp väldigt höga då många patienter 

förväntar sig och har en mycket stor vilja att bli botade. Döden kan ofta ses som ett 

nederlag av vårdpersonalen vilket sätter en stor press på de som är involverade i 

vårdarbetet (Brattgård, 2012). 

En tidigare studie visar på att sjuksköterskan generellt ska ha goda kunskaper om 

kommunikationen med patienterna inom palliativ vård. Trots detta känner ändå sig 

patienterna missnöjda över den kommunikation som sker i vården (Wilkison, 1991). 

Keall, Clayton och Butow (2014) skrev i sin studie om olika barriärer som uppstod i 
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samband med konversationen om de existentiella tankarna mellan patienter och 

vårdpersonal. Ett exempel på en barriär var att sjuksköterskor var rädda för att väcka 

jobbiga känslor hos patienter som gjorde saken värre. En annan barriär var att 

sjuksköterskorna tyckte att det var obekvämt att prata om de existentiella tankar som 

uppstod inför döden (Keall et al., 2014).  

 

Omvårdnadsdiagnoser vid palliativ vård 

 

Inom palliativ vård finns det fyra dimensioner som består av den fysiska dimensionen 

som innebär exempelvis smärta. Den psykiska dimensionen som kan bestå av rädsla, 

oro och ångest. Den existentiella dimensionen innefattar tankar om meningen med 

livet, meningslöshet och dödsångest och slutligen den sociala dimensionen handlar 

om relationer mellan patienter och närstående samt allt som tillhör patienternas 

vardagliga liv (Strang, 2012). 

Vid omvårdnadsarbetet spelar omvårdnadsdiagnoserna i North Americas nursing 

diagnosis association (NANDA, 2012a) en stor roll för framförallt sjuksköterskans 

arbete då den fungerar som ett stöd för att sjuksköterskan ska kunna ge patienter en 

bra vård. Med hjälp av omvårdnadsdiagnoser kan relevanta omvårdnadsåtgärder 

vidtas i ett tidigt skede samt att utvärdering av åtgärderna kan ske regelbundet 

(NANDA, 2012a). Det är viktigt att vårdpersonalen har de fyra dimensionerna av 

palliativ vård i åtanke vid omvårdnad av svårt sjuka patienter.  

Det är inte bara själva kroppen som kan orsaka lidande hos patienter utan också deras 

omgivning samt de tankar och känslor som uppstår. Rädsla är en upplevelse som 

tillhör den psykiska dimensionen (Strang, 2012) och NANDA, (2012a) definierar 

rädsla som en reaktion på något som upplevs som ett hot eller en fara. De fysiologiska 

kännetecknen på rädsla kan vara andfåddhet, muskelspänningar och ökade svettningar 

(NANDA, 2012a). Ängslan och oro tillhör också den psykiska dimensionen (Strang, 

2012) och är känslor som uppstår vid misstänkt fara och fungerar som en förberedelse 

till att hantera det kommande hotet (NANDA, 2012a), i det här fallet döden eller 

sjukdomen. Otålighet, skakningar och orolighet är kännetecken för ängslan och oro 

(NANDA, 2012a). Att aktivt lyssna på patienter och vara ett stöd i beslutsfattningar, 

är en omvårdnadsåtgärd som vårdpersonalen kan använda sig av när patienter känner 

rädsla, ängslan och oro (NANDA, 2012b). Det uppstår också tankar om meningen 

med livet, meningslöshet, dödsångest och dessa hör till den existentiella dimensionen 

(Strang, 2012). Dödsångest är något som uppstår när en person känner ett hot mot sin 

egen existens. Dödsångest kan uppstå om han/hon har en sjukdom med dödlig utgång, 

när medvetenheten om närheten till döden uppstår eller vid insikten av att erhålla en 

obotlig, dödlig sjukdom. Dödsångest kan kännetecknas av en djup sorgsenhet, rädsla 
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för döendeprocessen samt en maktlöshet i samband med döendet (NANDA, 2012a). 

Omvårdnadsåtgärder för dödsångest kan vara exempelvis att vårdpersonalen agerar 

som ett emotionellt stöd samt inspirerar till att patienterna ska känna hopp (NANDA, 

2012b). 

 

The Peaceful End-of-Life Theory  

 

The Peaceful End-of-life theory handlar om ett komplex av ett omvårdnadsfenomen 

där en holistisk vård skall ge patienterna en fridfull tid i slutet av livet. Teorin bygger 

på empirisk evidens och granskad litteratur som behandlar olika beståndsdelar i 

teorin. Teorin grundades av Cornelia M. Ruland och Shirley M. Moore (Higgins & 

Hansen, 2014).   

Teorin belyser fyra huvudsakliga antaganden i teorin som bygger på omvårdnad, 

människa, hälsa och miljö. Omvårdnad syftar till vårdandet vid livets slutskede. 

Omvårdnaden är avgörande för patienter och spelar en stor roll i livets slutskede. Det 

är viktigt att värna om lugnet och friden ända in i döden för patienterna. Döendet är en 

subjektiv upplevelse och skiljer sig från person till person vilket vårdpersonalen måste 

ta hänsyn till. Hälsa fokuserar på den bästa omvårdnaden för patienterna. Hälsa 

handlar inte om att behandla med så mycket som möjligt och med den bästa 

teknologin som finns, utan syftar mer till en behandling där sunt förnuft används och 

där patienter inte får en behandling som överskrids utan behandlas till den grad att en 

fridfull död för patienterna kan uppnås (Higgins & Hansen, 2014). Ruland och Moore 

(1998) skriver att teorin bygger på åtgärder som skall vidtas vid särskilda tillfällen för 

den enskilde patienten och deras anhöriga. Det är fem punkter som teorin belyser: 1. 

Lindring av smärta - patienten ska inte behöva känna smärta. Det är viktigt att 

vårdpersonalen tillämpar både medicinsk och icke-medicinsk behandling. 2. Komfort 

- patienter ska känna sig bekväma både psykiskt och fysiskt samt kunna känna sig 

avslappnade och nöjda. 3. Värdighet och respekt - Vårdpersonalen ska respektera 

patienter, dess familj och närstående samt respektera deras beslut, tankar, önskningar 

och så vidare. 4. Frid - Vårdpersonalen ska få patienter att känna sig trygga men också 

ge och erbjuda emotionellt stöd för familj och anhöriga som medverkar i 

omvårdnaden. Erbjudan om stöd angående praktiska problem är också mycket viktigt. 

5. Närheten till familj och närstående - Deltagande i patienters sjukdom och 

behandling är också mycket viktigt för familj och närstående. Närheten mellan 

patienter och familjen värderas högt av patienter för att få ett bra stöd. Därför är det 

viktigt att vårdpersonalen ger möjligheter för detta (Ruland & Moore, 1998). 
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Problemformulering 

 

När patienter närmar sig döden uppstår många tankar och känslor och de uttrycker ett 

stort behov av att bli förstådda. I brist på kunskap och förståelse från vårdpersonalen, 

försämras kvaliteten på bemötandet och omvårdanden av patienter i livets slutskede. 

Det är därför viktigt att belysa patienters upplevelser inför döden för att bidra med en 

ökad förståelse för vårdpersonalen. 

 

Syfte 

Att belysa patienters upplevelser av att leva nära döden i palliativ vård. 

 

Metod 

 

Uppsatsen är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) som användes för att beskriva 

det valda ämnet. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen började med en inledande litteratursökning för att undersöka 

bredden av forskning om det valda ämnet. Utifrån den inledande litteratursökningen 

kunde ett syfte formuleras fram. Sökningen skedde enskilt i databaserna PubMed och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) som är inriktade 

på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

Sedan gjordes en mer systematisk undersökning enskilt i de två databaserna. Det 

användes valda sökord i databaserna (Östlundh, 2012). I Cinahl användes orden 

death, dying, experience, end of life, palliative care, thoughts, perception, reflections, 

life och people i fritext (Karlsson, 2012). I databasen PubMed användes orden end of 

life, palliative care och thoughts som Medical Subject Headings (MeSH) termer och 

perception och experience som fritext. Sökordsöversikten redovisas i bilaga A. Dessa 
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orden kombinerades med de booleska operatorerna AND som avgränsade sökningen 

och OR som vidgade sökningen. OR valdes sedan att uteslutas då sökträffarna blev 

väldigt många. Sökhistoriken redovisas i bilaga B (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). 

Inklusionskriterierna var att använda kvalitativa vetenskapliga artiklar i resultatdelen 

för att nå en fördjupad kunskap om patienternas upplevelser inför döden. Detta kunde 

leda till att upplevelser som har varit obegripliga kunde bli mer betydande ur 

patienternas perspektiv (Forsberg & Wengström, 2013). De vetenskapliga artiklarna 

skulle vara publicerade från 2006 till 2016 för att inkludera aktuell forskning, 

individerna skulle vara vuxna män och kvinnor över 18 år, abstrakt skulle vara 

tillgängligt, artiklarna skulle vara etiskt granskade och de skulle vara skrivna på 

engelska. Exklusionskriterierna var artiklar som var skrivna utifrån anhörigas eller 

sjuksköterskans perspektiv samt studier som inkluderade patienter som var så pass 

sjuka att de inte kunde föra sin egen talan (Rosén, 2012).  

Sökorden gav sammanlagt 1063 träffar i databaserna Cinahl och PubMed. Av dessa 

träffar lästes 154 abstrakt igenom, de övriga träffarnas titlar motsvarade inte syftet för 

studien och exkluderades därför. Sökningen började i Cinahl och sedan i PubMed. 

Sökningar i databasen PubMed gav inga ytterligare resultat eftersom det inte 

motsvarade syftet och det framkom många dubbletter. Av de 154 abstrakt som lästes 

igenom valdes 35 artiklar fram till urval ett, de övriga abstrakten motsvarade inte vårt 

syfte. De 35 artiklarna delades upp slumpmässigt till hälften och lästes enskilt. Sedan 

diskuterades artiklarna tillsammans och till urval två framkom tio artiklar som 

motsvarade syftet. Sökordshistoriken redovisas i Bilaga B. Dessa tio artiklar var 

vetenskapliga och kvalitetsgranskades tillsammans utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall för kvalitativa studier. Utifrån mallen fick varje artikel en 

individuell poäng som sedan gjordes om till procent och graderades från grad I till 

grad III. Sextio procent gav grad III som innebar låg kvalitet, sjuttio procent gav grad 

II som innebar god kvalitet och åttio procent gav grad I som innebar hög kvalitet. 

Fyra av dessa artiklar var grad I och sex stycken var grad II vilket innebar att de höll 

en god vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).  

 

Databearbetning 

 

Databearbetningen av valda artiklar utgick från Fribergs struktur för databearbetning 

(2012). Artiklarna sammanfattades tillsammans och sammanställdes i en 

artikelöversikt som redovisas i bilaga C. De vetenskapliga artiklarna läses sedan 

igenom en noggrann gång var för sig och färgpennor användes för att stryka under 

likheter och skillnader. Sedan diskuterades de vetenskapliga artiklarna tillsammans 

för att nå konsensus och preliminära teman uppkom i samband med diskussionen 
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(Friberg, 2012). De vetenskapliga artiklarna läses sedan igenom var för sig en gång 

till för att färgkoda utifrån de preliminära teman som framkom under diskussionen. 

Databearbetningen resulterade i fyra kategorier, upplevelser av meningsfullhet, 

upplevelser, upplevelser av att pendla mellan hopp och förtvivlan infö, upplevelser av 

ensamhet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiken syftar till respekt för andra människor och försvarar deras rättigheter 

och värde (Kjellström, 2012). Alla resultatartiklar som användes var etiskt godkända 

samt att de hade noggranna etiska överväganden. Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att det är viktigt att välja studier som har etiska tillstånd. För att kunna 

uppfylla de etiska kraven krävs kunskap om normer, principer samt värderingar som 

står skrivna i lagar och är tillför att fungera som riktlinjer. Belmontrapporten (1979) 

har en stor betydelse för de etiska aspekterna och beskriver att forskning ska bedrivas 

med respekt för de tre grundläggande etiska principerna: respekt för personer, göra 

gott-principen och rättviseprincipen (Belmontrapporten, 1979). Eftersom studien 

baseras på kvalitativ forskning är det viktigt att ta hänsyn till att intervjuer sker med 

informerat samtycke vilket innebär att patienter har rätt att själva välja om de vill 

delta i studien eller inte. Deltagarna ska få god information om syftet med intervjun 

samt hur den ska gå till väga. Skriftlig och muntlig information skall ges då det kan 

vara lätt att glömma vad som sagts. Varje deltagare har rätt att avbryta under 

medverkan utan att påverkas av någon annan (Kjellström, 2012). En risk för de 

patienter som deltog i studierna kan ha varit, att i samband med intervjuer väcktes 

många jobbiga känslor som kunde ha en negativ påverkan på patienterna. Nyttan med 

studierna är att vårdpersonalen får en bättre inblick i de upplevelser som uppstår hos 

patienter i samband med döden.  

 

Resultat 

 

Upplevelser av meningsfullhet 

 

Sæteren, Lindström och Nåden (2010) skrev om olika enheter som var betydelsefulla 

för patienter inför döden. En av enheterna var att patienterna ville vara sig själva 

(Sæteren et al., 2010). Patienterna ville ha kontroll över livet samtidigt som döden 
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närmade sig och sjukdomstillståndet förvärrades vilket också ledde till att patienterna 

blev mer beroende av andra personer (Berterö, Vanhanen & Appelin, 2008; 

Andersson, Hallberg & Edberg, 2008).  Melin-Johansson, Axelsson och Danielson 

(2006) nämnde att patienter uttryckte att kontrollen gav patienterna styrka och vilja att 

leva vidare samt att känslan av att ha mycket mer att ge i livet var stor. Att de blev 

omhändertagna av någon annan fick patienterna att känna att de inte hade kontroll 

över situationen. Det hände ofta att vårdpersonalen undanhöll information från 

patienterna (Andersson et al., 2008; Sæteren et al., 2010). Patienter upplevde att de 

ville bli behandlade som en person som bestod av kropp, själ och ande. Patienterna 

ville att vårdpersonalen skulle se dem som en unik individ och inte bara en sjuk 

patient i mängden. Även om patienterna blev mer beroende av andra i processen av 

deras sjukdom ville de ändå kunna kontrollera beslut och dylikt gällande deras liv och 

livssituation (Sæteren et al., 2010). En annan enhet var att patienterna ville trots deras 

unika livssituation, leva ett normalt liv (Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, 

Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006; Sæteren et al., 2010). Att uppnå ett normalt 

liv var dock inte helt möjligt på grund av patienternas sjukdom men de ville ändå 

kunna känna hopp och mening under den jobbiga tiden (Sæteren et al., 2010). 

I sökandet efter mening spelade det en stor roll för patienterna att äga sina egna liv. 

Meningsfulla saker som patienterna upplevde hade stor betydelse var att spendera tid i 

skog och mark (Ozanne, Graneheim & Strang, 2012; Andersson et al., 2008) och även 

att resa och lyssna på musik (Westman, Bergenmar & Andersson, 2005). Enligt 

Andersson et al. (2008) värderades detta högt av patienter under deras sjukdomstid. 

Även om patienterna inte längre orkade eller kunde gå ut i skogen, hade minnet av 

tidigare upplevelser en stor betydelse för patienterna (Melin-Johansson et al., 2006). 

Att göra en daglig syssla såsom att diska utan att vara beroende av någon annan 

människa, var också en betydande sak för patienterna (Melin-Johansson et al., 2006). 

Andersson et al. (2008) menade på att genom att patienterna fick utföra mindre 

aktiviteter gav det dem en psykisk styrka (Andersson et al., 2008). De positiva 

sakerna i livet var också av mycket stort värde. Det kunde vara positiva minnen eller 

känslor av att känna sig behövd. En längtan efter något positivt eller minnet av någon 

positiv känsla gav patienterna en mening i livet (Melin-Johansson et al., 2006; 

Andersson et al., 2008). Patienter upplevde att känslan av att känna sig behövd kunde 

vara när familj eller vänner frågade patienter om råd. Även en känsla av uppskattning 

infann sig när familjen och vännerna såg patienterna som de människor de faktiskt var 

och inte bara personer som led av en sjukdom (Johansson et al., 2006). 

Att diagnostiseras med en obotlig och dödlig sjukdom innebar en stor förändring för 

patienterna. Från att patienterna hade levt ett någorlunda aktivt och oberoende liv, till 

ett liv som kantades av sjukdomens negativa effekter där patienter blev mer inaktiva 

och ständigt beroende av andra människor (Sæteren et al., 2010). Patienterna 

upplevde en sorg och förlust av att inte kunna leva ett normalt liv längre eftersom 

deras strävan var att leva vidare som vanligt (Sæteren et al., 2010). Patienterna 
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strävade inte bara efter att leva vidare som vanligt utan också efter att leva så bra som 

möjligt och ha en god livskvalité genom att planera saker de ville göra (Berterö et al., 

2008).  En omprioritering av saker som var betydelsefulla för patienterna gjordes där 

familj och vänner prioriterades högt (Sæteren et al., 2010; Westman et al., 2005). 

Patienterna upplevde att öppna upp sig för sina anhöriga kunde ge ett stort emotionellt 

stöd (Berterö et al., 2008). Trots sjukdomen gav familjen och vännerna patienterna 

styrka (Berterö et al., 2008) och möjlighet att känna mening (Westman et al., 2005; 

Ozanne et al., 2012) samt att de accepterade patienterna som individer. För att göra 

livet meningsfullt hjälpte det också att ge och ta hjälp från antingen familj, vänner 

eller vårdpersonal (Ozanne et al., 2012). Patienterna upplevde att vid dödsbeskedet 

var det mycket viktigt att de kunde prata med någon om de tankar och känslor som 

dök upp. Vid det här tillfället gav de närstående ett enormt stöd för patienterna då de 

kunde prata om sina känslor med varandra. Närstående var inte bara ett stort stöd då 

tankar och känslor dök upp men också ett praktiskt stöd när det kom till hussysslor 

som patienter inte längre kunde hantera (Berterö et al., 2008). 

Patienter fick ofta ett uppvaknande när döden blev ett hot och ändrade därför sina 

livsvanor till en mer hälsosam livsstil (Westman et al., 2006; Sæteren et al., 2010). 

Genom att de dämpade tankarna om döden och istället fokuserade på att leva gjorde 

det lättare för patienterna i vardagen (Axelsson, Randers, Hagelin, Jacobson & Klang, 

2012). Att patienterna levde i nuet var mycket mer värdefullt än att tänka på det 

negativa (Melin-Johansson et al., 2006). Sjukdomen gjorde det möjligt för patienterna 

att växa genom en ändring av attityden (Montoya-Juarez, Garcia-Caro, Campos-

Calderon, Schmidt-RioValle, Gomez-Chica, Marti-García & Cruz-Quintana, 2013). 

Det kunde vara att uppskattning fick en annan innebörd som till exempel att 

materiella ting fick en mindre betydelse och inriktade sig mer på de jordnära sakerna 

såsom att ta emot besök (Andersson et al., 2008). Patienterna upplevde att 

livskvaliteten var större nu under sjukdomstiden än under tiden de var friska eftersom 

allt uppskattades på ett annat sätt som annars hade tagits för givet (Melin-Johansson et 

al., 2006). 

 

Upplevelser av acceptans 

 

Patienterna beskrev genom att de såg på döden som en naturlig process, förberedde de 

sig på att möta den och på så sätt kunde de anpassa sig till att de faktiskt skulle dö. 

Däremot uppgav vissa patienter att de förträngde tankarna på döden och döendet för 

att slippa bördan, trots att de såg döden som naturlig (Axelsson et al., 2012). Patienter 

som kände acceptans för döendet, kände också att de hade gjort sitt i livet och kunde 

därför slappna av (Montoya-Juarez et al., 2013), dock skriver Ozanne et al. (2012) att 

patienterna hade svårt att acceptera sin dödliga sjukdom eftersom patienterna tyckte 
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att de hade gjort bra ifrån sig i livet. Goldsteen et al. (2006) skriver att många 

patienter är mycket måna om att känna medvetenhet och acceptans. Att fly från 

situationen var inte ett alternativ och patienter uttryckte att det var bättre att acceptera 

läget istället för att förneka den obotliga sjukdomen. Ozanne et al. (2012) menade på 

att vara realistisk och att inse att döden är något alla människor någon dag kommer 

möta, hjälpte många att uppnå acceptans. Realism innebar inte att passivt bara ge upp 

för döden utan att kämpa, men hjälpte många att acceptera sin livssituation. Genom 

acceptans fick de en avsikt att leva i nuet och det var också lättare att hitta styrkan att 

fortsätta kämpa (Ozanne et al., 2012). Gott, Small, Barnes, Payne och Seamark (2008) 

beskrev ett annat sätt för patienter att leva i nuet var att inte uppmärksamma döden 

alls (Gott et al., 2008). Gott et al. (2008) och Axelsson et al. (2012) nämnde ålder som 

en betydande faktor av att få diagnosen, obotlig sjukdom. Gott et al., (2008) beskrev 

att en del äldre patienter hade lättare för att acceptera situationen eftersom de hade 

fler år bakom sig än framför sig. Likaväl var där andra människor som trots sin höga 

ålder inte var redo för att dö. Bara tanken på döden gjorde att patienterna kände sig 

rädda och ledsna och för att hantera situationen varken tänkte eller pratade de om 

döden, vilket gjorde att de kunde leva i och uppskatta nuet mer (Gott et al., 2008). Att 

sammanfatta livet i stort, berätta om roliga minnen och erfarenheter som haft 

betydelse för deras liv, var ett sätt att närma sig acceptans inför döden. Patienterna 

pratade ofta om ett bra liv utan ånger och att de var nöjda med vad de hade gjort. 

Trevliga minnen från förr gav dem en frid- och trygghetskänsla. Även om patienterna 

hade många planer för framtiden av saker de ville göra, accepterade de att orken till 

att utföra dessa saker inte längre fanns (Andersson et al., 2007). 

 

Upplevelser av att pendla mellan hopp och förtvivlan 

 

Patienterna som levde inför döden befann sig i en mycket sårbar situation med tankar 

och känslor som pendlade mellan hopp och förtvivlan (Berterö et al., 2008). I 

reflektioner över döden och döendet uppkom många komplexa tankar hos patienterna 

(Axelsson et al., 2012) som spelade en stor roll för patienterna i livets slutskede 

(Goldsteen et al. 2006). Tankar om döden kontrollerade stora delar av deras liv 

skriver Ozanne et al. (2012) i sin studie, men det som var mest skrämmande var vägen 

till döden och inte själva döden i sig (Axelsson et al., 2012; Ozanne et al., 2012). 

Berterö et al. (2008) skrev om att vissa patienter inte var rädda för döden utan de 

kände sig ledsna av att behöva lämna sina närstående (Berterö et al., 2008). Patienter 

hanterade dessa känslor på olika sätt. Patienterna hoppades på att få dö snabbt 

eftersom vägen dit var lång, denna känsla var också ett hot eftersom en snabb död inte 

innebar att de snart ville dö (Axelsson et al. 2012; Gott et al., 2008). Patienter som 

önskade en snabb död reflekterade även om att önskan om ett ordentligt avsked skulle 
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ske (Gott et al., 2008). Reflektionerna kunde även innefatta om patienterna verkligen 

var redo att ta farväl eftersom de inte kände sig klara med livet (Berterö et al., 2008). 

Patienter som fick ta emot ett dåligt besked förknippade oftast beskedet med döden 

(Westman et al., 2006). Döden väckte många känslor och patienter tvingades att 

handskas med känslor som ångest och rädsla att dö en smärtsam död (Goldsteen et al. 

2006; Westman et al., 2006; Gott et al., 2008). Dödsångest var en känsla som stod i 

centrum och kunde därför göra att patienterna såg sitt liv ur en negativ synvinkel 

(Ozanne et al., 2012). Rädslan inför döden tog över en så stor del av deras liv att 

känslan av att vara fånge i deras egen kropp påträffades. Symtomen av deras sjukdom 

fick patienterna att känna sig begränsade att utföra de aktiviteter som de tidigare hade 

en benägenhet att genomföra (Andersson et al., 2008).  Trots patienternas dåliga 

tillstånd av den obotliga sjukdomen kunde de se ett hopp enligt Montoya- Juarez et al. 

(2013) studie och ville därför fortsätta att leva sina liv som vanligt (Berterö et al., 

2008; Sæteren et al., 2010). Hoppet fick patienterna att känna att livet inte riktigt var 

över än, och det gav dem styrka (Ozanne et al., 2012).  Ozanne et al. (2012); Sæteren 

et al. (2010) skrev dock att det fanns patienter som kunde känna sig hopplösa och att 

livet inte hade någon mening längre för döden skulle inträffa förr eller senare. 

Tankar om livets gång växte fram i hjärnan hos patienterna i väntan på döden och det 

kunde innefatta om målen var uppnådda som till exempel giftermål och att föda barn 

medan andra patienter valde att fokusera på förlust och den situation de befann sig i. 

Vissa patienter däremot insåg att livet var kort och började därför omvärdera livet, 

istället för att de kände sig hjälplösa och frustrerade började de istället att tänka på 

vad de hade uppnått i livet (Montoya-Juarez et al., 2013).   

Känslor som skuld och skam var även något som framkom i studierna (Berterö et al., 

2008), som till exempel att patienter kunde känna sig som en börda för familjen 

(Ozanne et al., 2012) medan andra kände skuld och skam för att de hade rökt och på 

så sätt orsakat sin egen död (Berterö et al., 2008). Några patienter kunde också känna 

sig bittra eftersom de tyckte att det var orättvist att de hade drabbats av sjukdomen 

(Ozanne et al. 2012; Westman et al., 2006). Tankar kunde även innefatta vad som 

orsakade en sådan plåga, hade de pressat sig för hårt på jobbet eller hade de varit för 

dåliga med att ta hand om sig själva (Westman et al., 2006).  

 

Upplevelser av ensamhet 

 

De patienter som kände sig ensamma inför döden valde att antingen prata om sin 

situation eller att stänga in sig (Sæteren et al., 2010). Patienterna kunde känna sig 

ensamma med existentiella tankar och valde därför att inte prata om det, eftersom de 
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inte ville lägga någon tyngd på de anhöriga angående döden (Berterö et al., 2008; 

Axelsson et al., 2012). Patienterna upplevde att de försökte prata om det men kände 

att de inte blev tagna på allvar (Axelsson et al., 2012). Patienterna valde istället att 

prata om vardagliga ting för att skingra tankarna (Goldsteen et al., 2006). Patienterna 

kunde vara reserverade mot sina anhöriga och vårdpersonalen, därför blev deras 

känslor oftast en ensam upplevelse. Patienterna kände att de inte fick nog med 

sympati och valde därför istället den enkla utvägen att stänga in sig. Det blev därför 

vanligt att de vände sig mot andra patienter för att känna sig mer tillfredsställda i sin 

situation (Sæteren et al., 2010). Där fanns de patienter som tyckte det var viktigt att 

lyfta upp frågor om döden och valde därför att prata om det för att få medlidande 

(Goldsteen et al., 2006; Sæteren et al., 2010). Enligt Sæteren et al. (2010) uttryckte en 

patient personligen“ Then I know that the death will come in the near future, it means 

so incredibly much to know that you have people around you who understand the 

existential situation you are in” (s. 814) 

Ensamheten kunde också bero på oron som uppstod över sina anhöriga, hur de skulle 

klara sig efter bortgången. Känslan att behöva lämna sina anhöriga innebar en stor 

smärta (Ozanne et al. 2012; Gott et al., 2008). Att ta emot ett besked kunde leda till att 

patienterna antingen behöll informationen för sig själva eftersom de inte ville oroa 

sina anhöriga medan andra patienter kände att de var väldigt viktig att de delgav 

informationen. Många patienter tog på sig en mask och låtsades som ingenting för att 

inte ta för stor plats. Patienterna ansåg att sjuksköterskorna som hade en sådan stor 

kunskap kunde vara deras support (Berterö et al., 2008). Patienter tyckte det var 

viktigt att känna sig behövd av andra för att behålla styrkan att fortsätta kämpa vidare 

(Melin-Johansson et al., 2006). Därför var det betydande att hjälpa andra som hade 

fått samma besked (Westman et al., 2006). Patienter upplevde att det var viktigt att 

vårdpersonalen i den palliativa vården gav dem stöd för att känna sig trygga och få 

förstärkt sitt emotionella behov (Melin-Johansson et al., 2006). 

Många patienter föredrog att dö hemma i sängen eftersom det fick patienterna att inte 

känna sig ensamma då de var omgivna av närstående samt vårdpersonal (Andersson 

et al., 2008). De patienter som levde ensamma tyckte det var jobbigt att behöva dö 

ensamma och så fort deras anhöriga var iväg så uppstod tankar att de skulle gå bort 

under den tiden. Därför tyckte många patienter att det var viktigt att ha sin familj nära 

till hands (Gott et al., 2008).  Att känna sig som hemma och att ha någon de kunna lita 

på gjorde patienterna trygga och ledde därför till mindre ensamhet. Patienterna kunde 

också känna sig hemma på exempelvis en vårdavdelning eftersom vårdpersonalen 

fick patienterna att känna trygghet (Andersson et al., 2008). Andersson et al. (2008) 

skrev att patienterna även uppgav känslan av att de inte kände sig hemma då de 

vistades på en vårdavdelning.  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Studien diskuterades utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet som är viktiga termer för att erhålla en god vetenskaplig kvalitet inom 

kvalitativ design (Wallengren & Henricson, 2012).  

Två databaser inriktade på omvårdnadsforskning användes i sökningen och stärker 

därför trovärdigheten i studien. Alla resultatartiklar hittades i Cinahl, eftersom 

sökningen började där. Sökningen i PubMed skedde med färre sökord och gav mest 

dubbletter men detta redovisas inte i sökhistoriken i bilaga B och kan därför minska 

trovärdigheten för studien (Henricson, 2012). En annan sak som minskar 

trovärdigheten för studien var att i tre sökstrategier användes begränsningen linked 

full text. Detta kan ha gjort att bra artiklar har missats.  

Sökord som ångest, oro och rädsla användes i den inledande sökningen men eftersom 

studien blev väldigt begränsad till specifika känslor och fick förutfattade meningar, 

valdes därför dessa bort och stärker därför bekräftelsebarheten (Wallengren & 

Henricson, 2012). Sökord som istället valdes var ord som speglade syftet. Sökorden 

gav många träffar och abstrakt valdes att läsas utifrån titeln på de vetenskapliga 

artiklarna vilket minskar trovärdigheten eftersom många abstrakt kan ha missats att 

läsas (Henricson, 2012). För att stärka bekräftelsebarheten var det viktigt att redogöra 

urvalskriterier samt inklusions- och exklusionskriterier (Wallengren & Henricson, 

2012). Inklusionskriterierna var att använda endast kvalitativa artiklar vilket ökar 

trovärdigheten eftersom kvalitativa studier inriktar sig på att skapa förståelse för 

människors livssituationer (Segesten, 2012). En tydlig metodbeskrivning framkom i 

de flesta artiklarna, där författarna intervjuade patienterna och blev sedan 

transkriberat vilket ökar pålitligheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012).   

Studiens trovärdighet höjs eftersom urvalet i artiklarna varierade utifrån kön, ålder 

och sjukdom (Wallengren & Henricson, 2012). Studien avgränsades till engelska 

eftersom den vetenskapliga forskningen oftast är tillgänglig på engelska i databaserna 

och på så sätt kunde andra språk exkluderas eftersom språket inte behärskades och 

studier finns oftast inte skrivet på svenska (Östlundh, 2012). När de vetenskapliga 

artiklarna översattes från engelska till svenska kan innebörden oavsiktligt ändrats, 

vilket kan påverka pålitligheten. Sex studier gjordes i Sverige, en i Spanien, en i 

Nederländerna, en i England och en i Norge. De resultatartiklar som hittades var från 

länder i Europa som lever under liknande levnadsförhållanden som människorna i 

Sverige vilket gör det möjligt att överföra resultatet till svensk sjukvård (Wallengren 

& Henricson, 2012). För att nå så mycket aktuell forskning som möjligt användes 
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tidsspannet från 2006 till 2016. I efterhand kan tidsspannet ha avgränsats ytterligare 

för att få färre sökresultat vilket både kan öka och minska trovärdigheten.  

Datainsamlingen i databaserna var inte så systematisk eftersom olika sökord användes 

och kombinerades på olika sätt i Cinahl och PubMed vilket minskar trovärdigheten i 

studien eftersom information kan ha missats (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökorden gjorde att flera artiklar om patientupplevelser inför döden kunde hittas och 

på så sätt ökade det studiens trovärdighet. Sökningen skedde individuellt på de olika 

sökkombinationerna vilket minskade trovärdigheten i studien. 

Till urval ett valdes 35 artiklar ut som delades upp och lästes enskilt vilket minskade 

trovärdigheten för studien eftersom viktig information kan ha missats (Wallengren & 

Henricson, 2012). Tio artiklar valdes ut till urval två, för att uppnå högsta möjliga 

kvalitet på dessa resultatartiklar, kvalitetsgranskades dessa noga tillsammans genom 

att Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier användes. 

Genom att artiklarna kvalitetsgranskades tillsammans höjdes trovärdigheten och 

pålitligheten för studien (Henricson, 2012). Fyra artiklar var grad I (hög kvalitet) och 

sex artiklar var grad II (god kvalitet). Anledningen till att de artiklarna fick grad II var 

att de inte nådde upp till den poängsättning som krävdes för grad I. De artiklar som 

fick grad II hade små brister i bland annat metoden och diskussionen och hamnade 

därför precis under grad I. På så sätt fick studien en god vetenskaplig kvalitet och 

ökar därmed studiens trovärdighet (Henricson, 2012).  

Till urval två valdes tio artiklar ut som granskades tillsammans och det stärker 

trovärdigheten eftersom olika synpunkter på resultatartiklarna uppkom (Wallengren & 

Henricson, 2012). Resultaten från de vetenskapliga artiklarna sammanställdes 

gemensamt, vilket kan ses som en styrka då det genererar en bredare tolkning av 

resultatet och stärker trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). I de flesta 

resultatartiklarna framkom liknande upplevelser hos patienter vilket ökar studiens 

pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012) 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar på att ha kontroll över livet var en viktig del för patienterna i att finna 

mening med livet (Andersson et al. 2008). Luijkx och Schols, (2011) bekräftar i sin 

studie vikten av att patienterna kände att de hade kontroll över det dagliga livet. 

Sæteren et al., (2010) tar upp vikten av att patienter skulle känna sig involverade i 

behandlingen av sin sjukdom samt att de hade kontroll över de beslut som fattades 

angående deras livssituation (Sæteren et al., 2010). Eftersom sjukdomen förvärrades 

blev patienterna mer beroende av andra människor (Melin-Johansson et al., 2006). 
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Därför var det mycket viktigt att sjuksköterskan involverade patienterna i vårdarbetet, 

istället för att undanhålla information (Andersson et al., 2008). God information och 

kommunikation från vårdpersonalen kunde göra det möjligt för patienterna att aktivt 

delta i processen (Sæteren et al., 2010). Enligt Brattgård, (2012) kunde det skapa en 

trygghet för patienterna och närstående att veta vad vårdpersonalen gjorde och varför 

de gjorde det. Detta stöds i Ruland och Moores omvårdnadsteori där de belyser 

värdighet och respekt som en del i omvårdnadsprocessen gällande palliativa patienter 

(Ruland & Moore, 1998). Enligt Socialdepartementet (2014:821) står det om 

delaktighet inom hälso- och sjukvården att i den längsta mån som det är möjligt skall 

vården genomföras i samråd med patienten (SFS 2014:821). En del av 

sjuksköterskans arbete är att värna om patienters autonomi. Det är mycket viktigt att 

vårdpersonalen visar stor respekt för patienters beslut, tankar och önskningar för att 

inte vårdpersonalen skall kränka ner på patienternas autonomi. 

Ett annat viktigt fynd som gjordes i resultatet var att patienterna ville leva ett så 

normalt liv som möjligt (Sæteren et al., 2010). Genom acceptans inför döden blev det 

möjligt för patienterna att leva i nuet under den resterande tid de hade kvar att leva 

(Andersson et al., 2007). Patienterna upplevde även att de lättare kunde anpassa sig 

till döendet. Det framkom också i resultatet att se tillbaka på sitt liv med stolthet och 

utan ånger kunde också hjälpa patienterna att känna acceptans inför döden (Andersson 

et al., 2007) vilket även bekräftas i en studie gjord av Lokker, Zuylen, Veerbeek, van 

der Rijt och van der Heide, (2012). En viktig del av patienternas liv var hoppet. Hopp 

kunde infinna sig efter beskedet av en dödlig sjukdom i form av viljan av att fortsätta 

leva (Ozanne et al., 2012). Patienterna ville inte ge upp hoppet om att ett botemedel 

skulle dyka upp vilket gjorde att de ville att livet skulle fortsätta som vanligt. 

Patienterna ville inte bara att livet skulle fortgå som vanligt, de ville också ha ett så 

bra liv som möjligt (Berterö et al., 2008) vilket patienterna kunde uppnå genom att 

göra saker patienterna tyckte om som till exempelvis kunde vara promenader ute i 

naturen (Ozanne et al., 2012). Annan viktig information som framkom i resultatet var 

tankar på trevliga minnen av tidigare händelser i livet. Även om patienterna var långt 

in i sjukdomsprocessen och att de inte orkade ta sig utanför dörrarna längre, kunde 

minnen av att vara ute i naturen vara av stor betydelse (Melin-Johansson et al., 2006). 

Horne, Seymour och Payne (2012) bekräftar att patienter ville leva sina liv så normalt 

som möjligt genom att göra saker som betydde något för dem (Horne et al., 2012). 

Varje människa är en unik individ vilket sjuksköterskan ska vara väl medveten om. 

Vad som är betydelsefullt för en patient kanske inte är lika betydelsefullt för en annan 

patient.  

I resultatet beskrivs att tankar om döden väckte många känslor för patienterna och de 

upplevde att känslorna kontrollerade stora delar av deras liv. Patienterna upplevde att 

vägen till döden var mer skrämmande än själva döden (Ozanne et al., 2012; Goldsteen 

et al., 2006). Tidigare forskning visade på att patienter inom den palliativa vården 

handskades med bland annat emotionella och psykosociala besvär inför döden (Mok 
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et al., 2004). Dessa känslor kunde vara ångest, oro och rädsla och hade en central roll 

i patienternas liv (Strang, 2012). I tidigare forskning framkom det även att många 

patienter kände sig ensamma i samband med de existentiella tankarna som uppstod i 

samband med döden (Milberg, 2012). Resultatet visade på att många patienter kände 

sig ensamma med tankarna inför döden och en del patienter upplevde att de inte blev 

tagna på allvar när de pratade om sina tankar. Därför valde patienterna att inte dela 

det med någon annan (Axelsson et al. 2012). När patienterna valde att reservera sig 

från närstående och vårdpersonal, uppkom känslan av ensamhet (Sæteren et al., 

2010). Ek och Ternestedt, (2008) bekräftar att patienter känner sig ensamma inför 

döden och att patienterna själva valde att ta avstånd från andra. Berterö et al., (2008) 

tar upp att de patienter som valde att inte prata med sina närstående om tankar inför 

döden eller om patienternas sjukdom, valde att istället prata med sjuksköterskan 

eftersom de inte ville lägga den bördan på sin familj och vänner. Tidigare forskning 

belyser att den palliativa vården jobbar utifrån olika huvudmål för att främja 

välbefinnandet för patienter i livets slutskede (Schneider, Lückmann, Behmann & 

Bisson, 2009). Utifrån två av de fyra hörnstenarna som sjuksköterskor jobbar utifrån 

inom palliativ vård innefattade de att lindring av symtom skulle lindra de psykiska 

problem som uppstod i samband med döden och att en god kommunikation skulle 

möjliggöra en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2010). Det är viktigt att patienterna får möjligheten att kunna prata med 

någon som förstår och det kan vara någon som har kunskap inom området (Milberg, 

2012). Inom palliativ vård ska sjuksköterskan erbjuda psykologiskt stöd som ska 

finnas tillgängligt för patienter så de lättare kan hantera sitt sjukdomsförlopp (Draper, 

Day, Garrood & Smith, 2013). Eftersom alla sjuksköterskor någon gång kommer att 

möta döende patienter är det viktigt som allmänsjuksköterska att ha mer kunskap om 

de tankar och känslor som uppstår hos patienter inför döden. Mötet med döden är 

något alla människor kommer att gå igenom men det är ingen människa som någonsin 

kommer att förstå det förrän individen själv står där. Det är också viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om hur dessa tankar och känslor ska bemötas.  

Resultatet visade på att många patienter omvärderade saker och ting i livet där 

familjen fick en större betydelse (Sæteren et al., 2010). En viktig punkt som Ruland 

och Moore belyser i sin teori är närheten mellan patienter och deras familj och 

närstående samt vikten av att vårdpersonalen ger möjligheter för det här (Ruland & 

Moore, 1998). Familjen gav patienterna styrka och en mening med livet (Ozanne et 

al., 2012; Berterö et al. 2008). Att kunna prata med sin familj och sina närstående var 

ett stort stöd för patienterna (Berterö et al. 2008). Det framkom i resultatet att 

patienterna kände sig mindre ensamma då de hade valmöjligheten att dö hemma 

eftersom de var omgivna av närstående och vårdpersonal (Andersson et al., 2008). 

Den sociala dimensionen inom palliativ vård nämner hur viktigt det är att patienter 

har en god relation med sina närstående (Strang, 2012) och det är viktigt att 

vårdpersonalen värnar om dessa relationer (Higgins & Hansen, 2012). Sjuksköterskan 

ska involvera anhöriga i vården om det är vad patienter önskar. En positiv utveckling 
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inom palliativ vård är att vårdpersonalen idag kan vårda patienter i hemmet vilket 

underlättar för patienter att känna närhet till sina närstående samt trygghet. 

 

Konklusion 

 

Patienters upplevelser av att leva nära döden i palliativ vård kan beskrivas i fyra 

kategorier som innefattar meningsfullhet, acceptans, hopp och förtvivlan samt 

ensamhet. Känslor som rädsla, oro och ångest fick patienterna att isolera sig från 

närstående och vårdpersonalen och upplevelsen av ensamhet infann sig. I vissa fall 

kunde patienterna finna hopp i samband med döden och genom att patienterna 

accepterade sin livssituation kunde de leva i nuet där familjen var mycket värdefull. 

Att leva i nuet gjorde det möjligt för patienterna att finna en meningsfullhet med den 

sista tiden som fanns kvar i livet. 

 

Implikation 

 

Resultatet i studien kan bidra till en bättre förståelse för både vårdpersonalen och 

närstående för de upplevelser som patienter möter inför döden. Det är viktigt att 

fortsatt forskning sker inom ämnet för att kunna utveckla och förbättra den palliativa 

omvårdnaden. Mer undervisning i sjuksköterskeprogrammet men även i andra 

vårdutbildningar behövs, för att kunna ge en bra omvårdnad vid livets slutskede, 

oavsett var och av vem patienter vårdas. Det krävs också mer forskning inom hur 

hantering av de existentiella tankar som uppkommer hos patienter i mötet med döden 

ska ske.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord Cinahl  PubMed 

Death  Death (fritext)  

Dying Dying (fritext)  

End of life End of life (fritext) End of life (MeSH)  

Palliative care Palliative care (fritext) Palliative care (MeSH)  

Life Life (fritext)  

People People (fritext)  

Thoughts Thoughts (fritext) Thoughts (MeSH) 

Reflections Reflections (fritext)  

Experience Experience (fritext) Experience (fritext) 

Perception  Perception (fritext)  



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-03-03 CINAHL 

Sökord: death AND people AND 

thoughts 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Research 

Article; Abstract available; All 

Adult 

Search modes: Boolean/Phrase 29 5 2 1 

2016-03-03 CINAHL 

Sökord: end of life AND 

experience 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Research 

Article; Abstract available; All 

Adult; Linked Full Text 

Search modes: Boolean/Phrase 166 23 3 2 

2016-03-03 CINAHL 

Sökord: death AND reflections 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Research 

Article; Abstract available; All 

Adult 

Search modes: Boolean/Phrase 63 16 4 1 

2016-03-03 CINAHL 

Sökord: death AND experience 

AND life 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Research 

Article; Abstract available; All 

Adult 

Search modes: Boolean/Phrase 276 36 12 2 

2016-03-03 CINAHL 

Sökord: death AND dying 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Research 

Article; Abstract available; All 

Adult; Linked Full Text 

Search modes: Boolean/Phrase 264 35 4 3 

 

 

 

 

 

 

2016-03-03 

 

 

 

 

 

 

CINAHL 

Sökord: end of life AND palliative 

care 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Research 

Article; Abstract available; All 

Adult; Linked Full Text 

Search modes: Boolean/Phrase 

 

 

 

 

 

 

218 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2016-03-04 

 

 

 

 

 

PubMed 

Sökord: end of life [MeSH] AND 

perception [All Fields] AND 

experience [All Fields] 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Abstract; 

Humans; Adult 19+ years 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

9 
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0 
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2016-03-04 

 

 

 

 

 

PubMed 

Sökord: end of life [MeSH] 

AND palliative care [MeSH] 

AND thoughts [MeSH] 

Limiters: 20060101-20151231; 

English Language; Abstract; 

Humans; Adult 19+ years 

 

 

 

 

 

30 
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3 
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BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Andersson, M., Hallberg, R. I., & Edberg, A-K. (2008). Old people receiving municipal care, their 

experiences of what constitutes a good life in the last  phase of life: A qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies, 45, 818-828. doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.04.003 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Undersöka aspekter av upplevelser som för med sig det goda av patienter (75+) i sista tiden av 

livet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys där intervjuerna var narrativa berättelser. 

Urval Totalt deltog 17 deltagare (tio kvinnor och sju män) mellan 78-100 år som dog kort tid efter 

intervjuerna. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 75 år eller äldre, de skulle få någon slags hjälp i 

vården, ha en livshotande sjukdom och/eller bli vårdad på en palliativ enhet och de skulle kunna 

prata och kunna delta i en intervju. 

Datainsamling Deltagarna fick öppna frågor och de fick prata fritt utifrån syftet och varje intervju varade mellan 

20-118 minuter. Alla intervjuer spelades in och blev sedan transkriberade 

Dataanalys Genom en innehållsanalys kunde mönster hittas i berättelserna. Sedan tolkades detta utifrån 

Baxter (1994) modell. Sedan utvecklades de med ytterligare modeller för att få en djupare 

förståelse. Analysen följdes stegvis för att se både delar och helheter som till sist gjorde att tema 

och kategorier valdes ut.  

Bortfall Elva deltagare föll bort eftersom de fortfarande var vid liv efter 12 månader. 

Slutsats Att leva som gammal i sista delen av livet gjorde det uppenbart att för patienterna att fokusera på 

det inre och att reflektera om livet samt att finna en väg för att nå frid och att även kunna njuta av 

de där småsakerna som man annars inte gör. Studien resulterade även i livsfasen hos patienterna 

som innebar att de blev instängda av klagomål på hälsan och funktionsbegränsningar. Kampen om 

att bevara sin värdighet i motsats att vara i händerna hos någon annan kunde bli användbart för 

palliativ vård i framtiden för att ge en bra omvårdnad till äldre människor i livets slutskede.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Axelsson, L., Randers, I., Lundh Hagelin, C., Jacobson, S. H., & Klang, B. (2012). Thoughts on 

death and dying when living with haemodialysis approaching end of life. Journal of Clinical 

Nursing, 21(15‐16), 2149-2159. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04156.x 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva inre tankar och känslor relaterat till död och döende genom att leva med hemodialys 

i anslutning till döden. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ innehållsanalys byggt på beskrivningar och en induktiv ansats användes 

Urval Åtta patienter (fem män och tre kvinnor) mellan 66-87 år gamla, som lider av en njursjukdom 

och är i livets slutskede deltog i studien. Patienterna valdes ut utifrån variation av 

sjukdomstillstånd, kön och familjesituation.  

Inklusionskriterier var att patienterna skulle vara kliniskt bedömda att de var så pass sjuka att det 

möjligen var sista året i deras liv. Patienterna skulle också vara under behandling med 

hemodialys i minst tre månader, och skulle inte vara uppsatt på listan för att utföra en 

njurtransplantation och de skulle kunna tala, skriva och läsa svenska. 

Datainsamling Totalt 31 kvalitativa intervjuer genomfördes med patienterna. Sex stycken patienter intervjuades 

fyra gånger under ett år. En av patienterna intervjuades fem gånger eftersom ena intervjun blev 

störd. En patient intervjuades två gånger på grund av familjefrågor. De ställdes öppna frågor och 

patienterna fick prata fritt utifrån deras upplevelser. Intervjuerna spelades in och blev sedan 

transkriberade.   

Dataanalys Datan lästes igenom ett antal gånger för att få ett grepp om innehållet och kategoriserades sedan 

till tre huvudteman och tio underteman utifrån programvaran open code (2007) för att få en 

lättare översikt. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Genom att patienterna levde med hemodialys i anslutning till döden ledde det till en osäkerhet 

om hur och när döden inträffade. Patienterna fick försöka undvika tankar på döden genom att 

fokusera på den tid de hade kvar att leva. Patienterna hade även en tendens att känna sig 

ensamma med existentiella frågor. Det var av stor vikt att patienterna kunde öppna sig och prata 

med någon som lyssnade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Berterö, C., Vanhanen, M., & Appelin, G. (2008). Receiving a diagnosis of inoperable lung 

cancer: Patients´ perspectives of how it affects their life situation and quality of life. Informa 

healthcare, 47, 862-869. doi:10.1080/02841860701654333 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

 

Syfte Syftet med studien var att beskriva vad effekten på patienters livssituation samt livskvalité blev 

när man diagnostiserades med lungcancer som inte gick att operera. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ design utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

Urval Deltagarna var Svenska patienter med lungcancer som inte gick att opereras bort från två olika 

sjukhus i södra Sverige. Deltagarna skulle vara äldre än 18 år och skulle fått en förfrågan om de 

ville delta i studien 6 till 7 veckor efter diagnosen då patienten skulle få palliativ vård som bestod 

av kemoterapi och strålbehandling. Patienterna skulle vara villiga att dela med sig av sina 

upplevelser med författarna. Tjugotre patienter var tillfrågade och alla 23 valde att vara med i 

studien. Tolv stycken var män och 11 stycken var kvinnor och de var mellan 36 till 86 år gamla.  

Datainsamling Innan intervjuerna pratade författarna lite med patienterna för att skapa en mer intim relation. 

Sedan diskuterades intervjun och reflektionen gjordes. Deltagarna graderade också på en skala 

från ett till tio om hur de upplevde att deras livskvalité var vid just det tillfället. Vissa intervjuer 

skedde hemma hos patienten och några i ett speciellt rum på sjukhuset. Intervjuerna varade 

mellan 40 till 100 minuter och spelades in samt transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Ett hermeneutiskt närmande användes vid analysen. Insamlad data lästes och lästes om för att 

hitta gemensamma enheter. Intervjuerna analyserades och det som innehöll erfarenheter ströks 

under för att sedan hitta mönster. Analysen av varje intervju resulterade i teman som sedan 

gjordes som huvudteman för att representera hela gruppen av deltagare.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet av den här studien visade på att det var viktigt att förbättra vården av de patienter som 

hade drabbats av lungcancer. Det var också viktigt att vårdpersonalen var ett stöd för de 

närstående eftersom de hade en viktig roll för att patienterna skulle känna livskvalité. Sex teman 

som var viktiga för deltagarna gällande deras upplevelser av livssituation och livskvalité 

identifierades. Dessa teman var erfarenhet av; osäkerhet, hopp, nätverk som stöd, tankar om 

döden, skam och skuld samt de närmst anhörigas reaktioner. Alla sex teman visade på en 

gemensam faktor som var att deltagarna la stor vikt i att leva som vanligt. De ville fortfarande 

känna sig oberoende samt behandlas som den person de alltid varit.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Goldsteen, M., Houtepen, R., Proot, M. I., Abu-Saad, H. H., Spreeuwenberg, C., & 

Widdershoven, G. (2006). What is a good death? Terminally ill patients dealing with normative 

expectations around death and dying. Patient Education and Counseling, 64, 378-386. 

doi:10.1016/j.pec.2006.04.008 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Cinahl 

Syfte Syftet med den här studien var att ge en inblick i hur patienter som lider av en kronisk sjukdom 

pratar om döden och att dö samt hur de hänvisar till nuvarande västeuropeiska normativa 

förväntningar om en "god" död. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.  

 

Urval Dödssjuka patienter, vårdare från familjen, professionella vårdare samt sörjande vårdare 

intervjuades om upplevelserna av patientens kommande död. Intervjuerna med patienterna 

användes sedan till den här artikeln. Inklusionskriterier för patienterna som skulle delta i 

intervjun var: förväntad död inom 3 månader, att de skulle bo hemma vara behörig samt vara 

äldre än 18 år. Exklusionskriterier var fysiska, psykosociala samt andra omständigheter som 

kunde hindra patienten att delta i studien.  Intervjuerna gjordes under perioden 1999 till år 2000. 

Tio manliga och tre kvinnliga patienter deltog i i studien och åldrarna varierade mellan 39 och 83 

år.  

Datainsamling Intervjuer med experter samt resultat av tidigare studier användes för att utveckla en guide för 

öppna intervjuer. Guiden användes i en pilotstudie. Fyra stycken tränade intervjuare genomförde 

intervjuerna. Patienterna blev intervjuade i vanlig ordning om deras upplevelser, hälsoproblem, 

behov samt vården som de fick av sin familj och vårdgivare. Intervjuerna varade i 20 till 120 

minuter och spelades in samt översattes ordagrant. 

Dataanalys Analysen av intervjuerna skedde genom ett hermeneutiskt perspektiv och bollades mellan 

författarnas teoretiska frågor och idéer och det empiriska materialet. Startpunkten var frågan om 

hur kroniskt sjuka patienter pratade om döden och döendet; vad de tänkte om en god död. Under 

intervjuerna visade det sig att patienterna svarade på frågan utefter vad de normativa 

förväntningarna var i samhället.  Författarna såg ett mönster och fem kategorier av normativa 

förväntningar på en "god" död skapades. Att undersöka patienters tankar kring döden och 

döendet relaterat till de normativa förväntningarna på en "god" död var inte syftet med 

intervjuerna men det väckte ett intresse hos författarna. De undersökte då på djupet hur 

patienterna uttalade deras tro och beteende i hänseende till dessa fem normativa förväntningar. 

Det nya och gällande syftet formades sedan. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Resultatet av studien visade att beskrivningen av döden och döendet skiljde sig från patient till 

patient. Även relationen av de normativa förväntningarna på en "god" död skiljde sig. Det var 

mycket viktigt att vårdgivarna hade god kunskap i mötet med dessa patienter. Vårdgivarna skulle 

vara medvetna om att upplevelsen om döden och förväntningar på en "god död” skiljde sig från 

varje individ samt att samhället och omgivningen kunde påverka den här uppfattningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Gott, M., Small, N., Barnes, S., Payne, S., & Seamark, D. (2008). Older people´s views of a good 

death in heart failure: Implications for palliative care  provision. Social Science & Medicine, 67, 

1113-1121. doi:10.1016/j.socscimed.2008.05.024 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning äldre människors syn på samt oro över 

döendet, är konsekvent med den rådande modellen över en god död som stödjs av palliativ vård.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. 

Urval Femhundrafyrtiotvå människor i ålder >60 år rekryterades från 16 allmänna kirurgkliniker från 

två olika samhällen. Deltagarna skulle vara över 60 år och kunna prata och förstå Engelska, samt 

ha en New York Heart Association Classification (NYHA) klass II-IV. De skulle inte ha en 

signifikant kognitiv försämring. De potentiella deltagarna fick ett skriftligt brev från ansvarig 

författare om förfrågning att vara med i studien och att gå med på att ställa upp på en intervju. 

Utav de 88 stycken som fick en skriftlig förfrågan gick 40 stycken med på att delta i studien. 

Tjugoen män och 19 kvinnor med en medelålder på 77 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer gjordes med 40 stycken deltagare som alla hade grad III eller IV på 

NYHA. Intervjuerna varade i ungefär en timme och var upplagda som en guidad konversation. 

Intervjuerna utfördes av tre olika forskare som alla var beteendevetare och hade erfarenhet av 

djupgående intervjuer med människor som har en livsbegränsande sjukdom.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in på band och översattes sedan ordagrant. Två av forskarna läste 

översättningarna av intervjuerna individuellt och noterade separat huvudteman som dök upp. 

Noteringarna jämfördes sedan tills man nådde koncensus. Analysprogrammet NUDIST användes 

sedan för att koda fram teman. 

Bortfall Bortfall redovisas först då 88 stycken blir skriftligt tillfrågade att delta i studien. fyrtio stycken 

tackade ja till att medverka, 32 stycken gav ett negativt svar och 16 stycken svarade inte alls. Tre 

stycken av de som inte svarade alls hade avlidit mellan tiden de fått brevet och tills de skulle 

svara på brevet.  

Slutsats Studien visade att äldre personers syn på vad en god död var skiljde sig med vad den palliativa 

vården sa. För att förbättra upplevelserna i livets slutskede för äldre måste den palliativa vården 

ta hänsyn till åldrandet och hög ålder i dagens samhälle samt vad som påverkar attityden till 

döden och döendet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Johansson, C. M., Axelsson, B., & Danielson, E. (2006). Living with incurable cancer at the end 

of life-patients' perceptions on quality of life. Cancer Nursing, 29(5), 391-399. 

doi:10.1097/00002820-200609000-00007 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Beskriva patienters perspektiv av livskvalitet genom att leva med en obotlig cancersjukdom i 

livet slutskede. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ innehållsanalys inspirerat av Krippendorff (2004). 

 

Urval Fem av tjugofem patienter valdes ut av sjuksköterskor och psykologer i ett palliativ vårdlag till 

en fokusgrupp.  

Exklusionskriterierna var att patienterna inte fick vara dementa eller ha problem med minnet 

samt om de var mer begränsade till sängen än de var psykiskt aktiva. 

Datainsamling Patienterna träffades i en fokusgrupp vid tre tillfällen under en sex veckors period och pratade i 

90 minuter. Det första mötet undersöktes om hur patienternas livskvalitet påverkades av deras 

sjukdom. Andra mötet handlade det om patienternas existentiella frågor och tredje mötet pratade 

patienterna generellt om livskvalitet. Efter varje möte diskuterade forskarna fram vad som hade 

störst betydelse till resultatet. 

Dataanalys En kvalitativ analys för fokusgrupper användes för att söka mönstret i en text. Analysen skulle 

vara praktisk, systematisk och verifierbar. Analysen genomfördes i 4 olika steg och kodades 

sedan upp i fem huvudteman med relevanta underteman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visade på att livskvalitet i livets slutskede hade en positiv mening för patienten. 

Patienterna kunde njuta av livet på flera sätt trots deras sjukdom. Ett viktigt huvudfynd i 

resultatet var att patienternas minne hjälpte dem att hantera situationen. Patienterna använde även 

olika strategier för att hantera den emotionella och fysiska smärtan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Montoya-Juarez, R., Garcia-Caro, M. P., Campos-Calderon, C., Schmidt-RioValle, J., Gomez-

Chica, A., Marti-García, C., & Cruz-Quintana, F. (2013). Psychological responses of terminally 

ill patients who are experiencing suffering: A qualitative study. International Journal of Nursing 

Studies, 50(1), 53-62. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.08.016 

Land  

Databas 

Spanien 

Cinahl 

Syfte Identifiera de psykologiska reaktioner som patienter med obotlig sjukdom möter i slutet av livet 

som en grund för framtida omvårdnadsåtgärder. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ studie med ett fenomenologiskt tolkningsperspektiv för att finna mening av 

upplevelse av människan.   

Urval Trettiosex patienter blev valda varav totalt 24 valde att gå vidare i studien. Deltagarna var mellan 

87-39 år och led av olika typer av sjukdomar. 

Inklusionskriterierna var att man skulle ha en avancerad obotlig sjukdom och skulle ha inträde på 

ett sjukhus i Spanien. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes och varade i 45 minuter och spelades in för att sedan bli 

transkriberade. 

Dataanalys Analysen följde fyra steg i kombination med en deduktiv och induktiv ansats och kategoriserades 

därefter selektivt enligt Strauss & Corbin (2002)   

Bortfall Tolv patienter föll bort på grund av att de tackade nej till att delta i studien. 

Slutsats Sjuksköterskor skulle inte bara lindra patienternas fysiska symtom utan även främja deras känsla 

av välbefinnande. Genom att sjuksköterskan var öppen, ärlig och kunde sätta lättare mål för 

patienterna samt att underlätta kommunikationen för patienter och de närstående främjade det 

omvårdnaden för patienter i livets slutskede. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Ozanne, A. O., Graneheim, U. H., & Strang, S. (2013). Finding meaning despite anxiety over life 

and death in amyotrophic lateral sclerosis patients. Journal of Clinical Nursing, 22(15-16), 2141-

2149. doi:10.1111/jocn.12071 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Belysa hur patienter med ALS skapar mening trots deras sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys baserat på individuella intervjuer för att förstå människor upplevelser 

av mening av att leva med ALS.  

Urval Av 35 patienter som deltog i en tidigare studie var 19 kvalificerade att delta i nuvarande studie. 

Patienterna var mellan 42-80 år och hade levt med sin sjukdom mellan 2-13 år. Urvalet 

varierades utifrån kön, ålder, psykologisk bakgrund och fysiska symtom.  Deras behov av vård i 

hemmet varierades.  

Inklusionskriterierna var att patienterna skulle haft diagnosen i minst 6 månader och skulle inte 

ha någon annan obotlig sjukdom och de skulle ha en möjlighet att föra sin egen talan. Patienter 

som hade kommit så långt att sjukdomen påverkade deras andning eller deras 

kommunikationsmöjligheter exkluderades.  

Datainsamling Fjorton semistrukturerade intervjuer genomfördes och varade mellan 20-83 minuter i hemmet 

eller på sjukhuset. Intervjuerna spelades in och anteckningar togs. 

Dataanalys Datan transkriberades och genomfördes i olika steg enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Detta kodades sedan till elva underteman som sedan fick två huvudteman.   

Bortfall Fem intervjuer föll bort på grund av att repetition framkom redan efter tio men för att undvika 

förlust av eventuellt ytterligare information blev det slutligen 14 intervjuer som användes till 

resultatet.  

Slutsats Patienter med ALS kunde skapa mening genom att tänka på vad som verkligen var viktigt för 

dem. Familj, vänner och möjligheten att de kunde ge och ta emot hjälp, känslan av att de hade ett 

eget liv, accepterande av nuet gav mening i livets slutskede. Vägen till döden var mer 

skrämmande än själva döden och existentiella problem spelade en stor roll i patienternas liv.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Sæteren, B. Å., Lindström, U., & Nåden, D. (2010). Latching onto life: living in the area of 

tension between the possibility of life and the necessity of death. Journal of Clinical           

Nursing, (20), 811-818. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03212.x. 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Få en djupare förståelse av hälsa och lidande med en svår cancersjukdom. 

Metod:  

Design 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att identifiera djupet i texten 

Urval Femton patienter (nio män och sex kvinnor) deltog mellan 47-76 år med avancerad cancer. 

Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att vara minst 18 år och mentalt stabila och ha 

styrkan att kunna delta i studien. 

Datainsamling Patienterna intervjuades i 1-1 ½ timme och handlade om patienters uppfattningar av deras 

situation relaterat till hälsa och lidande. Intervjun spelades in och blev sedan transkriberade.  

Dataanalys Gadamer´s hermeneutiska teori användes som innebar att texten tolkades för att förstå ett 

meningsfullt fenomen. När en förståelse hade uppnåtts genom att ha läst texten och diskuterat 

sinsemellan hittades tre betydande enheter och därifrån plockades tre patienters påstående ut för 

att nå patienternas perspektiv på ett synligt sätt. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Att möta döden strävade patienterna ändå efter att uppnå hälsa, helhet och att bli sig själv i sitt 

lidande. Att bli sig själv var en önskan att vara en ansvarsfull människa, upplevelse av integritet 

och värdighet trots behovet av andra människor. Patienterna kände sig ensamma i kampen med 

deras sjukdom då varken anhöriga eller vårdgivare hade förståelse för deras lidande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med den här studien var att beskriva cancerpatienters existentiella reflektioner och hur 

dessa reflektioner möttes av vårdpersonalen.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Urval Vid deltagarnas återkontroller fick de en beskrivning av studien. Efter tre dagar blev de 

tillfrågade om de ville vara med i studien eller inte. Tio patienter totalt blev intervjuade. Dessa 

patienter hade fått botande behandling och var mellan 56 och 74 år gamla. Fem av deltagarna 

behandlades för bröstcancer och de andra fem deltagarna behandlades för prostatacancer. 

Deltagarna hade levt med sin cancerdiagnos i mellan 1,5 och 3,5 år. En inklusionskriterierna var 

att alla deltagarna skulle kunna kommunicera på svenska.  

Datainsamling Intervjuerna skedde hemma hos patienterna eller på deras jobb och baserades på fyra teman 

relaterade till syftet. Inspelning av intervjuerna gjordes samt att de översattes ordagrant. 

Dataanalys Två av författarna genomförde analysen. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en 

överblick samt en förståelse av materialet. Materialet delades sedan in i olika teman för att skapa 

en preliminär struktur. Meningsfulla enheter skapades och materialet delades även in i olika 

kategorier. Efter diskussioner och analyser nådde man sedan konsensus.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visade att patienterna som hade diagnostiserats med cancer uppgav att de hade 

existentiella tankar och funderingar. Dessa tankar och funderingar innebar reflektioner över 

meningen med livet och även tankar om Gud eller högre makter. Deltagarna i studien uttryckte 

ett behov av stöd i samband med de existentiella tankarna, men att det fanns hinder för att det här 

stödet skulle kunna ges. De hinder som uppgavs var exempelvis brist på tid och kontinuitet samt 

brist på kunskap. En del av deltagarna uttryckte en önskan om stöd från sjuksköterskorna, medan 

andra fick de stöd de behövde från närstående. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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