
 

 

Örebro Universitet 
Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
Omvårdnadsvetenskap 
Självständigt arbete, C-nivå, 15 högskolepoäng 
Vårterminen 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

Upplevelsen av att vara döende 
ur ett patientperspektiv 

 
The experience of dying 

from a patients’ perspective 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Författare: 
Jessica Engström Karlsson 

Caroline Hannuksela Axelsson  



 

 

 

Sammanfattning 
 
Palliativ vård syftar till att främja livskvalitet för patient och anhöriga. Hela människan skall 
tas i beaktande och fysiska behov skall tillgodoses i lika stor utsträckning som psykiska, 
sociala och andliga behov. Målet är att lindra lidande i största möjliga mån, vilket 
överensstämmer med vad International Council of Nursing belyser vara sjuksköterskans 
ansvar. Vald studiedesign var litteraturstudie med systematisk litteratursökning. Syftet var att 
beskriva vad patienter i palliativ fas uppfattar har inverkan på upplevelsen av att vara döende.  

Patienterna beskrev olika aspekter som hade inverkan på deras bemästrande av 
situationen som sedan delades in i tre kategorier; Acceptans kontra förnekelse, Strävan efter 
normalitet och Förberedelser. De aspekter som patienterna uppfattade ha inverkan på deras 
välbefinnande resulterade i fyra kategorier; Relationer, Upplevelsen av symtom, Andlighet och 
Trygghet i vården. Patienternas upplevelser kan till stor del förklaras utifrån kristeorier och 
begrepp som känsla av sammanhang.  Samhällets roll har även det inverkan på patienters 
upplevelser av döden och döendet.  

Patienters upplevelser av att vara döende är individuellt. Sett till vad patienter 
uppfattade hade inverkan på upplevelsen fanns det dock återkommande aspekter. En 
medvetenhet och kunskap om dessa aspekter kan gynna vårdpersonal då de kan vara ett ökat 
stöd för de döende patienterna.  

 
Nyckelord: Patienter, palliativ fas, upplevelse, död och döende. 
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1. Bakgrund 
Europarådets rekommendationer lyfter fram att den palliativa vården skall vara en del av varje 
lands hälso- och sjukvård. Palliativ vård skall därför beaktas i vårdprogram för exempelvis 
cancer, AIDS eller geriatrik (Europarådet, 2004). Svenska Palliativregistret belyste i sin 
rapport för 2010 att majoriteten (90%) av de patienter som vårdades inom specialiserad 
palliativ slutenvård samt inom avancerad hemsjukvård avled till följd av sin cancersjukdom. I 
Sverige dör cirka 90 000 personer varje år. Under 2010 avled cirka 22 000 personer till följd 
av en cancersjukdom vilket är en fjärdedel av alla dödsfall (Svenska Palliativregistret, 2010). 
Att leva med en långt gången cancersjukdom bidrar ofta till störningar och begränsningar i 
patientens vardag, inte sällan till följd av förlust av kroppsfunktioner, sociala roller och 
kapaciteten att delta i dagliga aktiviteter (Taylor & Currow, 2003). Intresset för palliativ 
forskning har ökat från 1970-talet och framåt. I Sverige kan det ses tydligt då två 
avhandlingar publicerades under 1970-talet och under 2000-talets första hälft publicerades 
tjugotvå relevanta avhandlingar (Ternestedt, 2007). Forskning inom palliativ vård har fyra 
viktiga uppgifter varav en är att skapa ökad förståelse. Förståelsekunskapen bygger på 
enskilda individers upplevelser och bemästrandestrategier som fås genom djupgående 
intervjuer. För att kunna erbjuda patienter en god palliativ vård måste forskning bedrivas med 
hänsyn till fysiska, psykiska och existentiella aspekter (Strang, 2005a).  En samlad bild av 
aktuell kunskap kan bidraga till en förbättring av vården för patienter i livets slutskede 
(Statens offentliga utredningar, SOU 2001:6).  
 
1.1 Historik 
Nationalencyklopedin (NE, 1992) definierar hospice som en ”vårdform för svårt sjuka och 
döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och 
symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. Teamarbete betonas” (s.119). Idén 
kring hospice väcktes under medeltiden. Hospice som begrepp började användas under 1800-
talet i Storbritannien. År 1967 öppnades det första hospicet, St. Christopher’s Hospice i 
London, vilket senare kom att bli en startpunkt för hospicerörelsen. Grunden till begreppet 
hospice är inte vetenskaplig utan bottnar i människors tankar och visioner. Hospicefilosofin 
belyser att människan skall ses i sin helhet, även i livets slutskede. Målet med denna vårdform 
är att lindra symtom och lidande samt att ge såväl fysiskt som psykiskt stöd till patient och 
anhöriga. Tanken är även att vården skall bedrivas utöver den standardiserade sjukvården. 
Hospicerörelsen startade upp egna vårdavdelningar på sjukhus, vårdboenden utanför 
sjukhusområden och i hemsjukvård. Rörelsen spreds över landsgränser och nordisk 
vårdpersonal reste till Storbritannien under 1970-talet för att inspireras. I dagsläget finns 
denna vårdidé i olika organisationsformer runt om i Europa (Eckerdal, 2005).  

Synen på död och döende har även den förändrats över tid. Drygt 100 år tillbaka 
i tiden sågs döden som en religiös och social angelägenhet. Människor var inte främmande för 
döden då den inte sällan tog plats i det egna hemmet. Döden sågs ur ett religiöst perspektiv 
där prästen och kyrkan var auktoriteter. Bönen sågs som en naturlig copingstrategi. I och med 
den industriella revolutionen förändrades synen på död och döende. Döden flyttades från 
hemmen till sjukhusen varav en distans växte fram. Döden blev främmande och kyrkan 
förlorade sin auktoritet. Istället tog läkare och den medicinska vetenskapen vid. Anhöriga 
hade ingen roll i vården av den döende människan. I dagens senmoderna samhälle är den 
enskilde individen auktoritet och har inflytande i utformningen av vården i livets slutskede. 
Döden är en privat händelse och närstående är ofta delaktiga (Walter, 1994). 

 
1.2 Palliativ vård 
Palliativ kommer ifrån latinets pallium som betyder mantel, där manteln ses som omsvepandet 
av lindrande åtgärder (Albertsson, 1999). World Health Organization (WHO, 2002) fastställde 
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i sin definition av palliativ vård att syftet är att kontrollera och lindra symtom. Fysiska frågor 
väcks i lika stor utsträckning som psykosociala och spirituella. Då det inte är möjligt att bota 
sjukdom står optimering av livskvalitet hos patient och anhöriga i fokus. Det är viktigt att se 
döden som en naturlig process och varken förhala döden eller förkorta livet. 

Det palliativa skedet kan vara en lång process och delas in i två olika faser; tidig 
och sen fas. Den tidiga fasen kan sträcka sig från någon månad till flera år (Beck-Friis & 
Strang, 2005). Noga överväganden mellan åtgärders nytta och dess inverkan på patienters 
livskvalitet tas i beaktande under den tidiga fasen (Peterson, Strang & Sjödén, 2005). Den 
sena fasen är ofta kort och sträcker sig över dagar och veckor, eventuellt någon månad. Målet 
med den tiden är enbart att främja patientens livskvalitet (Beck-Friis & Strang, 2005).   

Betydelsen av livskvalitet kan variera men en syn på livskvalitet är 
”livstillfredställelse och välbefinnande” (Peterson, Strang & Sjödén, 2005, s. 24). Vidare 
belyser Peterson, Strang och Sjödén att livskvalitet är ett subjektivt begrepp som endast kan 
definieras av den enskilde individen. Då individen får sin diagnos, försämras i sitt 
sjukdomstillstånd eller går in i ett nytt skede av sjukdomen kan en förändring ske i huruvida 
patienten värderar sin livskvalitet.  
 
1.3 Synen på hälsa   
WHO’s (2002) definition av palliativ vård berör fysiska, psykosociala och spirituella aspekter. 
Det överensstämmer med det humanistiska synsättet då hälsa ses som en process där flera 
dimensioner skall tas i beaktande. Det humanistiska synsättet påvisar att människan skall ses i 
sitt sammanhang och att denne strävar efter skapande av mening och samverkan mellan de 
olika dimensionerna. Hälsa är individuellt och upplevs utifrån den egna personen (Svensk 
sjuksköterskeförening, SSF, 2008). Skapandet av mening kan knytas an till Antonovskys 
(1991) begrepp känsla av sammanhang (KASAM) som innefattar tre delbegrepp; 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Syftet med KASAM är att människor bättre 
ska kunna klara av de utmaningar de utsätts för. Att möta de problem som situationer för med 
sig underlättas då det finns en mening. Begriplighet formas när patienten upplever inre och 
yttre utmaningar som förklarliga. Hanterbarhet uppnås då det finns resurser för att hantera den 
rådande situationen och medförande utmaningar.  

SSF (2008) belyser även att det humanistiska synsättet ser människan som mer 
än sin sjukdom där hälsa kan upplevas trots närvaro av sjukdom. Det humanistiska 
hälsoperspektivet kan härledas till WHO’s (1948) definition av hälsa, där hälsa ses som ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 
sjukdom och handikapp. Även i Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005) ses människan utifrån ett humanistiskt synsätt. Sjuksköterskan 
uppmanas att bedriva en helhetsvård där hela patienten tas i beaktande.  
 
1.4 Katie Erikssons omvårdnadsteori 
Det humanistiska synsättet återkommer hos Eriksson (1987). Hälsa kännetecknas enligt 
Eriksson av en balans mellan kroppens och personlighetens alla sidor. Hon ser människan 
som en helhet som innefattar kropp, själ och ande. Dimensionerna överlappar varandra och är 
i ständig samverkan för skapandet av hälsa. Eriksson nämner även att varje människa har 
någon form av tro, något som finns utanför sitt inre som kan bidraga till skapandet av tillit och 
hopp. Enligt Eriksson behöver människan professionell omvårdnad när den naturliga 
omvårdnaden, som annars patient och anhöriga ansvarar för, inte räcker till. Patienten 
upplever otillräckligt kroppsligt välbefinnande, tillit, tillfredställelse och skapande av helhet 
vid bristande omvårdnad. De konkreta målen med professionell omvårdnad är att tillgodose 
patientens mänskliga grundläggande behov och lindra lidande.  
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Syn på lidande 
Eriksson (1994) påvisar att det inom sjukvården finns tre typer av lidande. Sjukdomslidande, 
omsorgslidande och livslidande. Lidande kan uttrycka sig på olika sätt, exempelvis genom 
oro, smärta och ångest. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom 
och behandling. Exempelvis kan patienten uppleva lidande när denne har förlorat kontrollen 
och inte längre kan klara sig själv på grund av sitt sjukdomstillstånd. Omvårdnadslidande är 
enligt Eriksson kopplat till själva omvårdnadssituationen. Det kan bero på utebliven 
omvårdnad eller bristande kunskap och medvetenhet i vad patienten värderar och svag 
förståelse för lidande. Patienten kan genom kränkt värdighet uppleva lidande. Livslidande är 
det lidande som upplevs i relation till livet. Sjukdom, ohälsa och positionen att vara patient 
vidrör hela människans livssituation. Lidandet kan upplevas i och med känslan av att livet tas 
ifrån patienten. Patienten kan uppleva lidande då denne känner sig delad och begränsad i 
kontakten mellan kropp, själ och ande. Enligt Eriksson skall allt onödigt lidande elimineras 
och det lidande som inte kan elimineras skall lindras. Lindrat lidande uppnås genom 
skapandet av en miljö där individen upplever värdighet, respekt och får det utrymme som 
behövs för att vara patient. Viktigt är att ge den vård patienten behöver och att som 
vårdpersonal våga möta lidandet.  
 
1.5 Sjuksköterskans ansvar 
Erikssons (1994) uppfattning om att allt lidande skall elimineras eller lindras överensstämmer 
med International Council of Nursing (ICN) etiska riktlinjer. ICN (SSF, 2005) beskriver att 
sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden varav ett område innefattar att lindra 
lidande.  Den etiska koden belyser även respekt för mänskliga rättigheter och likvärdig vård 
oavsett ålder, ursprung, kön, politiska val, sexuell läggning, religion och sjukdom eller 
funktionsnedsättningar. Det står i enlighet med 2§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
1982:763) där det fastställs att målet är vård på lika villkor för alla människor i den svenska 
befolkningen, samt att vården skall ges med respekt för alla människors lika värde med 
hänsyn till den enskilda individen. Enligt 2a§ skall hälso- och sjukvården se till patientens 
behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet i vård och behandling. Vård och vårdpersonal 
skall även respektera patientens autonomi och integritet samt vara lättillgänglig. I 2b§ belyser 
HSL patientens rätt till information och valmöjlighet angående såväl behandlingsmetoder som 
ansvarig vårdgivare. 
 
1.6 Problemformulering  
I slutbetänkande av kommittén i Döden angår oss alla (SOU, 2001:6) kan det ses att den 
forskning och kunskap som finns tillgänglig kring vård av patienter i livets slutskede är delad 
och att det behövs en sammanställning av forskningsresultaten. Med denna litteraturstudie 
fanns förhoppningen att sammanställa patienters upplevelse av att vara döende.  

Då målet med palliativ vård är att främja patienters livskvalitet i livets slutskede 
kan det vara av värde för vårdpersonal att veta vad som har inverkan på upplevelsen av att 
vara döende.  
 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva vad patienter i palliativ fas uppfattar har inverkan på upplevelsen av att 
vara döende. 
 

3. Metod 
Vald studiemetod var en beskrivande litteraturstudie med systematisk litteratursökning. I 
enlighet med Hearn, Feuer, Higginson och Sheldon (1999, refererad i Forsberg & Wengström, 
2008) fanns följande delar med; ett tydligt presenterat syfte, beskriven sökstrategi för att 
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identifiera relevanta artiklar, tydliga inklusions- och exklusionskriterier, beskrivet 
analysförfarande samt redovisning av resultat med efterföljande diskussion.  
 
3.1 Sökstrategi 
Målet var att söka fram alla publicerade artiklar som kunde svara för syftet i studien (Forsberg 
& Wengström, 2008). Valda databaser var MEDLINE, PubMed, PsycINFO och CINAHL. 
MEDLINE och PubMed ansågs vara tillförlitliga och viktiga databaser med vetenskapliga 
artiklar som täcker bland annat medicin och omvårdnad.  Databaserna täcker stor del av den 
internationella forskningen inom området (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 
2008). PubMed är en gratisversion av MEDLINE och tar med artiklar från tidskrifter som 
ännu inte har blivit indexerade i MEDLINE. PsycINFO är en databas som berör psykologisk 
forskning och fokuserar på psykologiska dimensioner inom bland annat medicin och 
omvårdnad. CINAHL är en databas som täcker bland annat omvårdnad (Forsberg & 
Wengström, 2008). CINAHL beskrivs som viktig för sjuksköterskor då databasen är 
specialiserad på omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2008). 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) formulerades sökord utifrån 
studiens syfte och problemformulering. De meningsbärande fraserna i syftet var; patienter i 
palliativ fas, upplevelse av att vara döende. I problemformuleringen fanns även livskvalitet 
som ett bärande begrepp. Samtliga meningsbärande fraser översattes i respektive 
ämnesordlista för varje databas.  Se Tabell 1.  

 
Tabell 1. Databas, ämnesordlista och sökord. 

Databas Ämnesordlista Sökord/ 
huvudämnen 

MEDLINE och 
PubMed 

MeSH attitude to death, 
terminally ill, quality of 

life 
PsycINFO Thesaurus death attitude, terminally 

ill patients, quality of life 
CINAHL CINAHL Headings attitude to death, 

terminally ill patients, 
quality of life 

 
Två sökkombinationer användes. Sökordet terminally ill/terminally ill patients var 
återkommande i båda sökningarna och kombinerades med attitude to death/death attitudes 
eller quality of life. I enlighet med Polit och Beck (2008) och Forsberg och Wengström (2008) 
användes AND och NOT enligt boolesk logik i samtliga databaser. AND valdes för att 
databasernas resultat skulle innehålla båda sökorden. NOT användes i begränsande syfte 
tillsammans med sökordet dödshjälp som översattes till euthanasia i samtliga ämnesordlistor. 

Valda sökord användes som huvudämnen utan tillämpning av Explode. Explode 
syftade till att utöka sökningen då även underordnade termer relaterade till valda huvudämnen 
inkluderades (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Vidare redovisning av de olika 
sökkombinationerna och resultaten, se Bilaga 1.  
 
3.2 Urval 
Urvalsprocessen skedde i 6 steg i enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  
Steg 1: Formulering av syfte och definition av meningsbärande fraser, som i sin tur översattes 
till engelska sökord. Se 3.1 Sökstrategi. 
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Steg 2: Begränsningar i samtliga databaser var årtal: 2000-2012, undersökningsgrupp: 
människor, språk: engelska och svenska samt begränsning i ålder hos studiedeltagarna till 
vuxna. I två av databaserna valdes även att endast visa artiklar som var peer reviewed.  
Inklusions- och exklusionskriterier 
Endast vetenskapliga artiklar, uppbyggda enligt IMRAD-modellen, inkluderades (Olsson & 
Sörensen, 2007). Valda artiklar skulle beröra vuxna patientens upplevelser av att vara döende. 
Ett inklusionskriterie var därför att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre. Då hela 
upplevelsen önskades undersökas exkluderades studier som fokuserade på en eller ett par 
faktorer. Exempelvis exkluderades artiklar som berörde plats för dödsögonblicket eller önskan 
om att dö en tidigare död då dessa ansågs vara specifika faktorer som uteslöt andra aspekter 
av betydelse för upplevelsen av att vara döende.   

Då det var patientperspektivet som var av intresse exkluderades samtliga artiklar 
skrivna ur ett anhörig- eller vårdpersonalperspektiv. Interventionsstudier exkluderades då 
litteraturstudiens syfte var att undersöka patienters upplevelser, utan direkt inverkan från 
omgivningen. Studier med syfte att validera mätinstrument exkluderades då de inriktade sig 
på att mäta en faktor. 

Studier av enbart kvantitativ natur exkluderades då de ställer objektiva och 
exakta frågor, genom exempelvis frågeformulär och standardiserade intervjuer, vilket då ger 
dessa typer av svar. Upplevelser anses vara, utifrån patienten, subjektiva uppfattningar vilket 
en kvalitativ forskningsansats avser att undersöka. Kvalitativ forskningssansats syftar till att 
söka förståelse för studiedeltagarens upplevelse av ett fenomen genom exempelvis 
djupgående intervjuer och deltagande observationer (Forsberg & Wengström, 2008).  
Pilotstudier exkluderades, då de är gjorda i en mindre skala för att sedan testas i en större 
studie. Även litteraturöversikter exkluderades då de är summeringar av forskningsresultat 
(Polit & Beck, 2008).   
Steg 3: Sökning i databaserna CINAHL, MEDLINE, PubMed och PsycINFO. Totalt 786 
artiklar.  
Steg 4: Manuell sökning för att finna ännu inte publicerade artiklar i valda databaser 
genomfördes ej. Se 3.1 Sökstrategi. 
Steg 5: Relevanta titlar identifierades och respektive sammanfattning lästes, totalt 206 lästa 
sammanfattningar. Av dessa 206 artiklar vars sammanfattning lästs ansågs 31 artiklar vara 
föremål för fortsatt granskning. Se Bilaga 1. 
Steg 6: I sin helhet lästes 31 artiklar och kvalitetsvärderades utifrån en mall avsedd för studier 
av kvalitativ natur (Forsberg & Wengström, 2008). Efter kvalitetsvärderingen återstod 10 
artiklar som utgjorde underlaget för aktuell litteraturstudie.  Se Bilaga 2.  
 
Forskningsetiska överväganden  
I litteraturstudien inkluderades endast studier som hade tagit etiska överväganden i beaktande 
eller fått godkännande av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2008). Exempel på 
resonemang kring forskningsetik var att ha haft deltagarnas självbestämmande i fokus, att 
deltagarna hade fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagarna 
hade gett sitt samtycke till att medverka i studien (Polit & Beck, 2008). 
 
3.3 Dataanalys  
Vald dataanalysmetod var innehållsanalys. Kondrachi, Wellman och Amundson (2002) 
skriver att innehållsanalys är en lämplig metod vid analys av data i textform, exempelvis 
öppna frågor i ett frågeformulär eller tryckt data. De beskriver även hur innehållsanalys är 
passande för hälsorelaterad forskning.  Granheim och Lundman (2004) har uppmärksammat 
att litteratur som berör innehållsanalysens förfarande använder sig av olika begrepp för att 
beskriva samma sak. I enlighet med dem användes följande begrepp för att beskriva 



 

 

tillvägagångssättet vid utförd 
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så normalt som möjligt, måste hitta en balans mellan fysisk aktivitet och vila (a.a.). Även 
deltagare i studierna av Vig och Pearlman (2003) och Goldsteen et al. (2006) berättade att 
genom bibehållandet av aktiviteter som de utfört tidigare kunde de leva meningsfulla liv trots 
att de var döende. Patienter i studien av Vig och Pearlman (2003) beskrev vikten av att ha 
dagliga planer och projekt. Planerna och projekten behövde inte vara allt för stora, utan kunde 
involvera aktiviteter så som att de gick ut och åt middag eller utförde en uppskattad hobby. 
Att kunna göra det bidrog till att deltagarna upplevde en känsla av normalitet och 
meningsfullhet. Vikten av att fortsätta ha planer och projekt påvisades även av Wrubel, Acree, 
Goodman och Folkman (2009). En patient i samma studie lyfte fram den känslomässiga 
fördel han fick av att kunna planera och utföra olika sysslor. Utförandet i sig bidrog till en 
positiv upplevelse, likväl som att ha något att se fram emot. Även deltagare i studien av 
Gourdji, McVey och Purden (2009) beskrev vikten av att kunna göra saker som de vanligtvis 
hade gjort. För att kunna utföra dessa aktiviteter belyste de vikten av att vara i kontakt med 
jobb, familj och annat som livet hade att erbjuda.  

Patienter i studien av Wrubel et al. (2009) uttryckte att det var av vikt att 
anpassa sig till den nya situationen för att kunna bibehålla de betydelsefulla funktioner som 
utgjorde deras livsvärld. De menade att det var meningsfullt att de kunde uppnå satta mål. 
Patienter kunde inte längre ha samma mål som tidigare. De hade varit tvungna att 
omprioritera och omvärdera på grund av de begränsningar som deras sjukdom förde med sig. 
Hade patienterna för högt uppsatta mål som inte gick att uppnå kunde de känna sig olyckliga. 
Även Gourdji et al. (2009) intervjuade patienter som menade att de varit tvungna att 
omprioritera och omvärdera sina liv i och med sjukdom. Patienter uttryckte det positivt att ha 
en känsla av kontroll över sin sjukdom. Kontroll uppnåddes genom att anpassa och förändra 
sina liv och genom att komma till insikt att de inte längre kunde leva sina liv som de tidigare 
gjort.  Även envishet och motivation att inte ge upp bidrog till ökad kontroll. Känslan av att 
ha kontroll främjade positiv hantering och medverkade till att patienterna levde ett så optimalt 
liv som möjligt (Melin-Johansson et al., 2006). 

Tidigare har resultat presenterats om huruvida patienter ville ha planer och 
projekt att se fram emot (Vig & Pearlman, 2003; Wrubel et al., 2009). I en av studierna (Vig 
& Pearlman, 2003) beskrevs däremot hur en patient uttryckte en rädsla över att planera allt för 
långt fram i tiden då han var medveten om att drastiska förändringar i hans tillstånd kunde ske 
när som helst. ”We don’t plan too far ahead.…I’m always aware that things can change 
drastically” (s. 1598).  Även patienter i studien av Melin-Johansson, Ödling, Axelsson och 
Danielson (2008) beskrev hur de ena stunden planerat en viss aktivitet, för att i andra stunden 
inse att det ej var genomförbart relaterat till exempelvis utmattning. 

 
4.2.2 Förhållningssätt 
Sett i studien av Goldsteen et al. (2006) hanterade obotligt sjuka patienter medföljande 
känslor på olika sätt och vad som ansågs vara ett adekvat sätt att hantera känslor varierade 
mellan de olika patienterna. En kvinna hanterade sin situation genom att, utifrån sett, vara 
känslokall. Själv menade hon att det hörde till hennes personlighet att inte ta sitt livsöde så 
hårt men att det även var ett val hon gjort, att inte låta sorg och förtvivlan komma i vägen för 
möjligheten att njuta och göra det bästa av den sista tiden i livet. I studien beskrev även 
patienter att de hanterade sin situation genom att de vägrade prata öppet om situationen och en 
patient menade att han tyckte det var viktigt att acceptera sin stundande död, men att han 
valde att inte göra det, åtminstone inte för tillfället. 

Att ha en positiv attityd var återkommande i flera studier (Gourdji et al., 2009; 
Melin-Johansson et al., 2006, 2008).  Patienter i studien av Melin-Johansson et al. (2006) 
menade att det var av vikt att ha en positiv attityd för att kunna fungera på ett bra sätt. Den 
positiva attityden underlättades om patienten hade positiva minnen att tänka tillbaka på, 
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drömma om och längta efter. Även Gourdji et al. (2009) intervjuade patienter som underströk 
en positiv syn, vilket hjälpte dem att hantera de motgångar de stötte på i samband med sin 
sjukdom. De belyste även vikten av att ta saker som de kommer och att leva en dag i taget. En 
patient beskrev ”I just take it the way it comes. I take it easy…I take it day by day, hour by 
hour…and try to make the most out of it.” (s.44).  Patienterna nämnde även humor som en 
positivt bidragande faktor och menade att humorn hjälpte denne att ta sig igenom dagen (a.a.). 
Patienter beskrev att deras motivation och vilja att leva påverkades av att återfå hopp trots att 
de levde i en osäker tillvaro. Att uppskatta livet som det var vid just den tidpunkten bidrog till 
en känsla av hoppfullhet. De beskrev även en känsla av triumf över att de fortfarande var vid 
liv trots många motgångar och stundande död (Melin-Johansson et al., 2008).  

Trots att patienter i studien av Wrubel et al. (2009) lyckades upprätthålla 
betydelsefulla funktioner för att kunna leva som de gjort tidigare så gjorde dessa patienter det 
i närvaro av försämring och begränsning på grund av sjukdom. Patienterna var inte konstant 
positiva utan hade även stunder av ilska, frustration och känslomässig utmattning. Deltagarna 
förtydligade att oavsett hur positiv attityd de hade så förblev deras verklighet och vardag 
kantad av sjukdom, symtom och lidande. Oavsett hantering kvarstod denna verklighet. 

Rörande patienternas förhållningssätt inför den stundande döden återkom det i 
såväl Pierson et al. (2002) som i Vig och Pearlman (2004) att patienters önskan var att dö i 
sömnen. En patient menade ”A good death, for me, would be to slip away quietly in my 
sleep” (Vig & Pearlman, 2004, s. 979). En annan patient beskrev “… you know, just kind of 
drifting off to sleep, a deep sleep” (Pierson et al., 2002, s. 591). En patient beskrev däremot 
döendet som en del av livet och att en god död var en god erfarenhet. Personen menade att 
denne ville vara medveten och närvarande. Patienten beskrev att han eller hon frivilligt ville 
gå in i döden så långt som möjligt med öppna ögon (Pierson et al., 2002). 

 
4.3 Förberedelser 
En patient i Vig och Pearlmans (2003) studie menade att det viktigaste i livet var att han 
förberett saker och ting för att hans fru skulle få det lättare när han hade avlidit. Han berättade 
att hans egen bortgång skulle kännas lättare om han visste att han hade ordnat med det han 
ansåg behövde ordnas med. Fler deltagare i studien menade även att deras förberedande 
åtgärder bidrog till upplevelsen av en god död. 

Förberedelse återkom i flera studier och patienter uttryckte det värdefullt att ha 
ordnat med praktiska saker, så som sin egen begravning, för att minska bördan för sina 
kvarlevande (Goldsteen et al., 2006; McKechnie et al., 2007; Melin-Johansson et al., 2008; 
Vig & Pearlman, 2003). En patient uttryckte däremot en motsatt åsikt och ansåg att det inte 
var hennes sak att ordna sin egen begravning. Patienten ansåg att det var de kvarlevandes 
ansvar och även en möjlighet för dem att bearbeta sin sorg genom begravningsprocessen. Hon 
beskrev ”My friend asked me if I had sorted out my funeral and I said, ‘well no, because I 
don’t think it is for me to sort out.’ I think the funeral is for the people who are left behind to 
sort out.” (McKechnie et al., 2007, s. 372-373). Deltagare i studien av Pierson et al. (2002) 
påvisade även betydelsen av att ordna upp olösta problem och frågor då det bidrog till en 
känsla av att vara tillfreds med sig själv och sin situation inför den stundande döden.  I de 
olika studierna sågs ytterligare exempel på förberedelser för såväl patientens som 
kvarlevandes skull så som att spela in en video till barnen (Vig & Pearlman, 2003), 
uppmuntra kvarlevande partner till att skapa nya relationer (Goldsteen et al., 2006) och ordna 
för den egna familjen så att den skulle fortsätta fungera efter att patienten avlidit (McKechnie 
et al., 2007). 
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4.4 Relationer 
4.4.1 Relationen till andra 
Patienter påvisade att det sociala sammanhang de levde hade stor inverkan på deras 
välbefinnande och livskvalitet i livets slutskede (Carter et al., 2004; Gourdji et al., 2009; 
McKechnie et al., 2007; Melin-Johansson et al., 2006; Vig & Pearlman, 2003; Wrubel et al., 
2009). I Vig och Pearlmans (2003) studie beskrev patienterna att det var värdefullt att 
spendera tid med sina nära och kära samt att få psykologiskt och känslomässigt stöd. 
Deltagarna i studien av Melin-Johansson et al. (2006) upplevde stort stöd av närstående, 
religiösa nätverk och vårdpersonal. En patient beskrev även relationen med sitt husdjur som 
livskvalitetshöjande.  

I studien av Wrubel et al. (2009) beskrev några deltagare att de värdesatte nära 
relationer högst, så som familj och vänner. Andra deltagare upplevde det mer meningsfullt att 
vara en del av vidare relationer inom samhället. Exempelvis beskrev en patient hur hon 
stöttade det lokala simlaget och deltog vid deras dagliga träningspass. En annan patient 
beskrev sitt engagemang i stödgrupper för AIDS-drabbade som värdefullt för att bibehålla 
kontakten med sin livsvärld. Det kan knytas an till något som återkom i två av studierna, den 
stärkande upplevelsen av att känna sig behövd (Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 
2006). I en studie (Gourdji et al., 2009) framstod känslan av att vara behövd som en 
betydande aspekt för förhöjd livskvalitet. Samtliga deltagare önskade att deras engagemang i 
studien skulle komma till hjälp för andra. En patient berättade ”It makes your life 
good…[…]…even if I am now tired and sick and stuff, I feel very happy if I can help 
somebody else.” (s.46). Patienterna upplevde även att ett liv utan att ge till andra inte var 
något liv, samt att hjälpa andra kunde hjälpa dem själva. Något som deltagarna i studien av 
Carter et al. (2004) lyfte fram som positivt var personlig respons från omgivningen, såväl 
familj och vänner som grannar, vårdpersonal och samhällsinvånare. 
  Patienter i studien av McKechnie et al. (2007) beskrev sociala roller och hur de 
var svåra att leva upp till i och med sjukdom. De menade att deras roller inom familjen 
kvarstod, så som att vara mamma, dotter och fru. De menade dock att de inte längre kunde 
fullfölja de uppgifter som kommer till följd av de olika rollerna. Som resultat av det blev inte 
sällan deras män tvungna att ändra sin roll i familjen. De nya rollerna kunde innebära ett 
större ansvar för exempelvis hushållsarbete. Deltagarna i studien av Melin-Johansson et al. 
(2008) beskrev upplevelsen av att vara ofrivilligt isolerad från omvärlden på grund av sin 
situation, vilket påverkade de sociala rollerna. Patienterna uttryckte en begränsad möjlighet att 
kunna ta sig till platser som gav möjlighet till sociala kontakter. Patienter beskrev även fysisk 
begränsning som ett hinder. En patient berättade hur hon inte längre kunde krama sina 
närstående vilket ledde till att hon kände sig mindre älskad. Resultatet i studien av Carter et 
al. (2004) visade på att sociala relationer påverkades av patientens situation. En patient 
beskrev:  

 
Friends are in three groups…There are people who come and take you as you’ve 
always been, treat you as always, give you a bit of cheek if that’s what they did in the 
past. There’s a group that you never see again because they are too embarrassed…and 
then – the worst is the group that frawn all over you…and treat you like some china 
doll. (s. 615). 
 

En annan patient i samma studie upplevde även denne förändrade relationer och berättade 
”Relationships have changed with some people and I realise that it’s because some people are 
dealing with their own fears and their own beliefs.” (s. 615).  

Patienter beskrev fördelen med att vårdas i hemmet i förhållande till det 
praktiska kring sociala relationer. De upplevde ett generellt ökat socialt stöd men beskrev 
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även hur det var lättare att styra huruvida anhöriga kunde komma och hälsa på, alternativt att 
patienten kunde lättare begränsa besöken utifrån dennes önskemål (Melin-Johansson et al., 
2008). Det fanns dock de patienter som uttryckte en önskan om att inte vårdas i hemmet. De 
kunde tänka sig att vårdas inom palliativ slutenvård för att skydda familjen från att behöva se 
deras försämring (McKechnie et al., 2007). 

Patienter berättade om sociala roller i samband med tankar inför den stundande 
döden. I studien av Pierson et al. (2002) belyste flertalet deltagare att det var viktigt för dem 
att ha nära och kära närvarande under dödsprocessen. En patient beskrev det som positivt att 
det sista han eller hon ser är sina närståendes ansikten, liksom en annan patient som ville 
vårdas av personer han eller hon kände igen under sin sista tid. Ett par patienter menade 
däremot att plats och personer närvarande inte är viktigt. En patient beskrev sin syn på saken 
”No, place doesn’t matter and people don’t matter. When I look at it, you came into the world 
basically alone and you can exit that way too.” (s. 591).  
 
4.4.2 Relationen till sig själv 
I resultatet framkom två aspekter rörande relationen till sig själv. Den ena var huruvida 
patienternas självbild förändrades. Ett av syftena i studien av McKechnie et al. (2007) var att 
undersöka hur deltagarna upplevde sina döende kroppar. Patienterna som deltog i studien 
beskrev att de kommit till en punkt i livet där de inte längre oroade sig över hur de såg ut. De 
menade att utseendet däremot var viktigare i ett tidigt stadium av sjukdomen. Initialt var det 
viktigt för deltagarna att normalisera kroppen och dölja det som visade tecken på sjukdom. 
Deltagarna berättade att det var först när deras sjukdom syntes på utsidan som omgivningen 
kunde se att de var sjuka. Speciellt utmärkande var det för två patienter som hade cancer i 
buken. En patient beskrev att det svåraste att hantera var då tumören växte och likaså hennes 
buk, då hon alltid varit väldigt smal men nu såg ut att vara gravid till följd av sjukdomen. 
Patienterna lyfte även effekter av behandling som något som påverkade deras utseenden. 
Patienterna kunde fortsätta se friska ut trots att de fått sin diagnos, men när de måste genomgå 
kirurgi eller cellgiftsbehandling som resulterade i förlust av kroppsdel eller håravfall kunde 
det tydligt ses utifrån sett att de led av sjukdom. Patienter i studien beskrev tendenser att 
separera sig själv från sjukdomen och att se exempelvis tumören som något som inte var en 
del av personen. Vidare beskrev patienter i samma studie andra kroppsliga effekter av att ha 
drabbats av en obotlig sjukdom. Samtliga deltagare berättade att de inte längre kunde bli 
fysiskt berörda på grund av känsligheten och den smärta som beröringen bidrog till. 
Begränsningen hade effekt på såväl relationer som självförtroende. En patient beskrev hur hon 
inte längre kunde vara intim med sin man. En annan patient berättade att hon inte var stolt 
över att visa upp sin kropp och att det skapade oro hos motsatt part, då hon var osäker och inte 
ville bli berörd. Senare i sjukdomsförloppet menade deltagarna att det var viktigare att 
bibehålla funktion utan att uppleva smärta, än utseende och omgivningens uppfattning (a.a.).  

Även i en annan studie (Vig & Pearlman, 2003) beskrev patienter hur kroppen 
förändras i och med sjukdom. En patient berättade hur denne får olika signaler från kroppen 
och svårigheterna med att tolka dessa signaler. Patienten beskrev en osäkerhet över hur denne 
skulle hantera olika signaler och symtom ”Your body is changing gradually from this cancer, 
and you get different – different signals from your body. And that’s scary because you don’t 
know how to handle them.” (s. 1598).  De intervjuade patienterna i studien av Melin-
Johansson et al. (2008) berättade om upplevelsen av att leva i en bedrövad kropp. De beskrev 
känslan av att vara fången i den egna kroppen och hur den begränsade dem i det dagliga livet. 
Deltagarna menade att de inte längre kunde lita på kroppen. 

Patienter i studien av Wrubel et al. (2009) menade att de inte såg sig själva som 
döende. Orsakerna kunde vara flera. Exempelvis hade patienter levt med sin diagnos under 
många år, ofta längre än vad som förväntades från början. De uttryckte även en upplevelse av 



 

12 

 

att den kliniska bilden inte alltid överensstämde med hur patienterna kände sig. Ofta visade 
provsvar en försämring fastän inte patienten kände sig försämrad. Patienterna kunde även 
känna sig försämrade fastän inte någon försämring sågs vid undersökningar. 

Den andra aspekten rörande patienternas relationer till sig själva var 
självständighet och beroende. Vig och Pearlman (2003, 2004) utförde två olika studier och 
använde, vad som uppfattas vara, samma studiegrupp. Studien utförd 2003 hade fokus på 
livskvalitet i döendet och studien utförd 2004 fokuserade på vad patienterna ansåg vara god 
respektive dålig död. I båda studierna uttryckte patienterna rädslan för att bli en börda för 
närstående. I den ena studien menade patienterna att de värdesatte sin självständighet högt och 
helst såg att de inte behövde bli beroende av andra (Vig & Pearlman, 2003). I den andra 
studien (Vig & Pearlman, 2004) uttryckte patienterna även en rädsla för att bli beroende av 
såväl medicinskteknisk utrustning som andra personer. En patient berättade ”If I were 
bedridden and had to have my wife or some other people take care of me, I wouldn’t want to 
stick around a minute.” (s. 979). Gourdji et al. (2009) intervjuade deltagare som definierade 
vad livskvalitet betydde för dem. Patienterna belyste självständighet som en betydande faktor 
för upplevelsen av livskvalitet. Patienter i samma studie belyste även förmågan att de kunde 
uttrycka sina egna åsikter som livskvalitetshöjande.  

Tidigare presenterat resultat visade på patienters positiva upplevelser av att 
känna sig behövda (Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006). Melin-Johansson et al. 
(2006) intervjuade patienter som beskrev att den känslan hade förekommit i största delen av 
deras liv och stärkte deras självkänsla. Att få ge stöd och råd till andra trots sjukdom gjorde 
att patienterna kände sig betydelsefulla och hela som människor. McKechnie et al. (2007) 
intervjuade patienter som belyste vikten av att även vårda relationen till sig själv genom att ha 
egentid och utrymme för att sortera tankar och känslor och få utlopp för dem. 

 
4.4.3 Kommunikation 
I relation till det beskrivna resultatet berörande vikten av stöd från närstående (Carter et al., 
2004; Gourdji at al., 2009; McKechnie et al., 2007; Melin-Johansson et al., 2006, 2008; 
Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2003; Wrubel et al., 2009) uttryckte patienter i studien 
av Goldsteen et al. (2006) att det fanns en gräns för hur mycket de kunde prata om i sin 
situation som döende. En patient beskrev att denne inte kunde prata om döden hela tiden ”No, 
you can’t talk about it all the time. Then you wouldn’t have a life anymore.” (s. 381). Studien 
visade även på att det fanns patienter som vägrade att prata om döden och döendet. En patient 
valde att omge sig med människor som pratade om vardagliga ting. Trots detta uttryckte 
patienter en stor tillfredställelse och frid i samband med samtal kring döden. Patienterna i 
studien av Melin-Johansson et al. (2008) belyste vikten av kommunikation mellan patient, 
vårdpersonal och anhöriga. De lyfte fram ärlig och ömsesidig kommunikation med såväl 
läkare som sjuksköterskor som viktigt och positivt.  
 
4.5 Upplevelsen av symtom 
Patienter i studien av Melin-Johansson et al. (2008) belyste vikten av symtomkontroll. De 
perioder då patienterna kände att de inte led av fysisk smärta, sömnlöshet och aptitlöshet 
upplevde de en känsla av inre frid, förhöjd livskvalitet, optimism och hoppfullhet. De beskrev 
hur de kände sig gladare och inte lika sjuka som under de perioder då de lidit av olika 
symtom. Symtomkontroll bidrog till ökad styrka att delta i dagliga aktiviteter och de kände sig 
mer hjälpfulla gentemot familjen. Patienter i studien av Gourdji et al. (2009) beskrev vad som, 
i samband med sjukdom, hade negativ inverkan på deras livskvalitet. Känslor av bland annat 
oro var det som påverkade patienterna mest. De främsta orosmomenten var att behöva 
uppleva lidande, ovisshet i samband med sjukdom, oro för familjen, att leva med förlust av 
identitet, kontroll, autonomi och valmöjligheter. De beskrev även att de upplevde en känsla av 
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besvikelse över sin diagnos och sitt livsöde. Fysiska symtom och begränsningar hade negativ 
inverkan på deras livskvalitet och bidrog till att patienterna kände sig frustrerade. De menade 
att livskvalitet uppnåddes genom att vara symtomfria.  I en annan studie (Melin-Johansson et 
al., 2006) berättade patienter om de symtom de ansåg vara viktigast att vara fri från för att 
kunna ha bibehållen funktion; fysisk smärta, andnöd som ledde till utmattning, aptitlöshet och 
sömnlöshet.  Även patienter i studien av Carter et al. (2004) beskrev utmattning och nedsatt 
aptit som begränsande faktorer. Begränsningarna ledde ofta till en känsla av frustration.  

Patienter i en annan studie (McKechnie et al., 2007) upplevde sina symtom som 
oförutsägbara. De visste aldrig hur symtomen skulle visa sig och vad som påverkade graden 
av symtomen. En patient beskrev ovissheten kring hur olika maträtter skulle påverka hennes 
matsmältningssystem. Patienter belyste även hur graden av utmattning varierade från dag till 
dag. Vikten av smärtkontroll lyftes av patienter även i denna studie. I studien gjord av Melin-
Johansson et al. (2006) beskrev patienter hur de hittade egna sätt att hantera fysisk smärta. 
Exempel var genom att hålla sig sysselsatta, vara viktiga för andra och göra andra människor 
glada. Strategierna hjälpte patienter att ignorera smärtan. Patienter uttryckte en ökad 
livskvalitet när de upplevde ett andrum i lidandet. Andrummet kunde komma efter en 
behandlingsperiod med positiv effekt då det mest intensiva lidandet lindrandes och patienten 
återfick hopp om sin situation (Melin-Johansson et al., 2008). En patient i studien av 
McKechnie et al. (2007) beskrev däremot hur biverkningar av cellgiftsbehandling hade en 
negativ inverkan på upplevelsen av livskvalitet. Patienten menade att det var mer värdefullt 
att kunna må bra en kort period, än att må dåligt till följd av en behandling som eventuellt ger 
patienten något längre livslängd. 

Återkommande i två studier (Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2004) var 
patienters rädsla att behöva uppleva smärta när de dör. En patient beskrev ”I mean pain is my 
biggest fear, you know. I don’t want to die in pain.” (Pierson et al., 2002, sid. 590). En patient 
i Vig och Pearlmans (2004) studie berättade om rädslan över att behöva dö till följd av 
andnöd. Han uttryckte en önskan över att något annat organ orsakar döden, innan andningen 
successivt upphör. Återigen beskrevs vikten av symtomkontroll. En patient i samma studie 
beskrev en önskan att slippa lida. Han menade att han lidit tillräckligt. En annan patient 
uppfattade en förlängd död som en dålig död, för såväl sin egen som närståendes skull. En 
patient i studien av Pierson et al. (2002) beskrev även denne hur ett långdraget dödsförlopp 
var relaterat till en dålig död. Att inte veta huruvida döendeprocessen blir lång eller kort 
uttryckte en patient som intervjuades av Carter et al. (2004) som problematiskt. Patienter i 
samma studie upplevde otryggheten inför den stundande döden som betungande och svår. 
Patienter som intervjuades av Melin-Johansson et al. (2006) lyfte fram vikten av psykologiskt 
välbefinnande, där de betonade vikten av att vara fri från ångest och depression. Deltagarna 
ansåg att det var lika viktigt att vara fri från psykiska som fysiska symtom.  

 
4.6 Andlighet  
Andlighet berörde såväl religion som existentiella frågor. En patient i studien av Gourdji et al. 
(2009) upplevde det positivt att få besök av en präst som läste bibeln för henne, en annan 
upplevde att hennes religiösa tro hjälpte henne att finna mening med sin sjukdom. I samma 
studie menade dock en annan patient att religion inte var av någon större vikt men däremot att 
existentiellt välmående var av betydelse. Patienten menade att han fann tröst i att tro på ödet 
och att på så vis såg mening med sin sjukdom. Även i en annan studie (Pierson et al., 2002) 
hade patienterna olika preferenser. Somliga deltagare önskade att ha kontakt med en präst 
under döendet, medan andra inte hade utövat någon religiös tro tidigare och därför inte fann 
något behov av det i livets slutskede. I Vig och Pearlmans (2003) studie uttryckte patienter en 
känsla av samhörighet och trygghet i att vara delaktiga i religiösa samfund. Tryggheten 
byggde på såväl känslan av stöd från församlingen som patientens egen tro. En patient 
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menade att tron på att det finns ett liv efter detta där inte sjukdom existerar gjorde henne 
tillfreds. Patienten beskrev:  
 

Well, I believe completely that if I die in a state of grace, I’ll go to heaven. And that is 
a nice place to be. I’ll never be sick again. And I really, firmly believe it. So it’s quite 
a comfort. (s. 1598).   

Patienter i en annan studie (Wrubel et al., 2009) använde religion för att finna mening i sin 
situation. En patient beskrev hur hon planerade sin dag utifrån sitt religiösa utövande. En 
annan deltagare förklarade hur hans fysiska begränsningar inte påverkade hans tro och 
möjlighet att tillfredsälla sina religiösa behov. Istället för att ta sig till en kyrka och delta i en 
mässa följde han gudstjänster via TV.  I studien av Vig och Pearlman (2004) uttryckte 
patienter att det var av vikt att uppleva frid med Gud för att uppnå en god död. 
 
4.7 Trygghet i vården 
4.7.1 Vårdmiljö 
Patienter i studien av McKechnie et al. (2007) beskrev en delad syn på palliativ vård. Det 
fanns en uppfattning att hospice var en plats att vårdas på när slutet var nära, men det fanns 
även en uppfattning om hospice som en vårdform som fanns där när människor behövde den. 
Somliga ansåg att hospice var något att vara rädd för medan andra hade uppfattningen att det 
var en plats att bli omhändertagen. Patienter såg palliativ vård som en trygghet där de kunde 
lämna över allt mer ansvar till personalen ju närmare döden de kom för att slutligen släppa 
taget helt. 

Patienter upplevde att det var viktigt att vården var lättillgänglig då det gav en 
känsla av trygghet (Melin-Johansson et al., 2006; Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 
2003). Lättillgängligheten som beskrevs av patienter i studien av Vig och Pearlman (2003) 
berörde möjligheten att kunna ringa och ställa frågor när som helst på dygnet om såväl 
smärtlindring som andliga problem. Vidare beskrev deltagarna i samma studie hur de 
upplevde det viktigt att de inte behövde vänta vid inbokade möten med vårdpersonalen, då 
väntetid orsakade en känsla av utmattning. De menade även att en lätt och snabb resväg 
mellan sjukhuset och hemmet upplevdes som positivt. Deltagarna underströk dock att 
hemsjukvård var allra mest uppskattat.  

Patienter i en annan studie (Melin-Johansson et al., 2008) har beskrivit hur det 
var att mottaga palliativ vård i hemmet. De uttryckte en känsla av trygghet i och med denna 
vård. Tryggheten var baserad på känslan av självständighet som var resultatet av adekvat 
smärtlindring och fortlöpande information. De menade att det var tryggt att veta att läkaren 
var lättillgänglig. Patienterna kände även att personalen tidigt såg deras fysiska som psykiska 
behov och snabbt tillgodosåg dem. Att vistas i en invand miljö bidrog till såväl komfort som 
en känsla av trygghet. Intervjuade deltagare i studien av Gourdji et al. (2009) menade det 
motsatta, att de upplevde sjukhuset som deras rätta plats att vårdas på under livets slutskede. 
Patienternas livskvalitet ökade av olika orsaker. En patient beskrev att det var tack vare 
känslan av att vara på ett ställe där de är vana att vårda sjuka människor. En annan patient 
uttryckte det positivt att vara på sjukhus och bara ha sig själv att tänka på. Flera patienter 
upplevde en trygghet i vetskapen att vårdpersonalen skulle se och tillgodose deras behov. En 
patient uttryckte en rädsla över att behöva lämna sjukhuset.  

Ytterligare en aspekt på den palliativa vården var delaktighet då patienter 
berättade hur det var viktigt att vara delaktiga i beslut rörande den medicinska behandlingen 
(Melin-Johansson et al., 2008). Även patienter i studien av Pierson et al. (2002) beskrev 
vikten av att få vara delaktiga och påverka sin vård. Det gav patienterna en känsla av kontroll 
över sin situation, som i sin tur ledde till en känsla av trygghet.  
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Vidare berättade patienter i studien av Pierson et al. (2002) om platsen för 
dödsögonblicket. För många var platsen viktig för att uppnå en god död, för andra inte. En 
patient berättade att denne föredrog att dö på sjukhuset och lyfte fram praktiska detaljer som 
en anledning till detta. Patienten beskrev ”I actually kind of think I would rather be in a 
hospital. […] Because if I were at home, then they’d have to come get the body out of my 
house and all that.” (s. 592). 

 
4.7.2 Personalen 
Patienterna som intervjuats av Gourdji et al. (2009) upplevde det positivt att vårdas av ett 
tvärprofessionellt team då de uppträdde professionellt, var uppmärksamma på patienternas 
behov, hade en varm attityd och gjorde sitt allra bästa. Uppskattningen av vårdpersonalens 
attityd och villkorslösa vård återkom i studien av Carter et al. (2004). En patient beskrev sin 
tacksamhet gentemot personalen ”She does all sort of things for me…it’s not just a job to 
her…she looks after things for me even if it’s far beyond her call of duty” (s. 615). I en annan 
studie (Melin-Johansson et al., 2006) belyste patienterna vikten av att få professionellt stöd 
och att få en god kontakt med vårdpersonalen. En positiv attityd hos personalen hade ofta en 
positiv inverkan på patienterna. Deltagarna lyfte även fram vikten av kontinuitet i vården och 
bland personal för att känna trygghet. En kvalitet som patienterna i en annan studie (Vig & 
Pearlman, 2003) värdesatte hos läkarna var att de fortfarande hade hopp för patientens 
räkning, att de inte i förväg såg patienten som död. Vårdpersonalens förhållningssätt gentemot 
patienterna återkom i Pierson et al. (2002) och Vig och Pearlman (2003). Patienter uttryckte 
en önskan om att bli bemötta med respekt och inte bli behandlade som barn (Vig & Pearlman, 
2003) och andra patienter beskrev en önskan om att bli behandlade som hela individer 
(Pierson et al., 2002). 
 
4.8 Resultatsyntes 
Första kategorin Acceptans kontra förnekelse visade att somliga patienter upplevde acceptans 
som värdefullt för upplevelsen av en god död. Andra patienter valde däremot att förneka sin 
situation som döende. I kategorin Strävan efter normalitet beskrev patienter hur de försökte 
bibehålla ett så normalt liv som möjligt genom att anpassa och förhålla sig till den nya 
situationen. Patienter belyste vikten av Förberedelser i den tredje kategorin och uttryckte en 
känsla av tillfredställelse då de ordnat praktiska detaljer kring sin sista tid och tiden efter de 
avlidit. I den fjärde kategorin Relationer beskrev patienter relationen till andra och påvisade 
vikten av socialt stöd. De berättade även om relationen till sig själva, hur deras självbild 
påverkats och upplevelsen av självständighet. Patienter beskrev Upplevelsen av symtom och 
belyste såväl fysiska som psykiska symtom och kontrollen av dessa. I den sjätte kategorin 
beskrev patienter sin syn på Andlighet och hur somliga fann stöd och tröst i religion medan 
andra hade andra existentiella behov. I den sjunde och sista kategorin Trygghet i vården 
belystes patienters varierande önskemål om vårdmiljö där somliga önskade att vårdas och dö i 
hemmet medan andra föredrog att vårdas på sjukhus. Patienter beskrev även värdefulla 
kvaliteter hos vårdpersonal. 
 
5. Diskussion 
5.1 Metoddiskussion 
Studiedesignen, litteraturstudie med systematisk litteratursökning, valdes för att få en samlad 
överblick av det aktuella kunskapsläget gällande vad som har inverkan på upplevelsen av att 
vara döende hos patienter i palliativ fas. Efter att sökningar utfördes i valda databaser 
påträffades resultat inom det valda ämnet i stor utsträckning. I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2008) var därför en litteraturstudie med systematisk litteratursökning lämplig 
metod för studiens syfte.  
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5.1.1 Sökstrategi 
De valda databaserna gav önskad mängd resultat. Det fanns en medvetenhet om att 
MEDLINE och PubMed publicerar samma artiklar. Anledningen till att en sökning i båda 
databaserna utfördes var främst för att sökningen i MEDLINE utfördes först. För att vara 
säkra på att inte missa någon publicerad forskning som ännu inte blivit indexerad i nämnd 
databas gjordes även en sökning i PubMed. Då sökningen i PubMed resulterade i två valda 
artiklar ses det som en styrka att den genomfördes. 

De sökord som formulerades i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) 
gav relevanta resultat för studiens syfte. Det kan dock vara anmärkningsvärt varför patienters 
upplevelser av att vara döende översattes till attitude to death. DeMarinis (1998) förklarar att 
”attityder speglas i en människas förhållningssätt och konkreta handlande” (s. 17). Med den 
definitionen till grund ansågs det befogat att ha översatt upplevelser till attitude då det var av 
intresse att beskriva patienters såväl förhållningssätt som handlande i deras situation som 
döende.  
 Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelser av att vara döende. 
Patienter i palliativ fas kunde inte direkt översättas utan översattes till terminally ill/terminally 
ill patients. Denna översättning får stöd av Lundh och Malmquist (2009) som definierar 
terminalvård som vård av döende. De belyser dock att terminalvård är ett äldre uttryck. Det 
förklarar varför begreppet terminalvård inte används. Konsekvent genom studien används 
istället palliativ vård. 
 Som tidigare nämnts i metodbeskrivningen innehöll sökningen ”NOT 
euthanasia” i begränsande syfte. Anledningen var för att resultatet utan denna kombination 
inkluderade en stor del artiklar med syfte att undersöka dödshjälp. För att minska antalet 
artiklar som annars skulle vara tvungna att exkluderas manuellt adderades sökordet till den 
ursprungliga sökningen. 
 Explode tillämpades ej då det gav en utökad sökning. Det kan ses som en 
svaghet då artiklar relaterade till underordnade termer inte inkluderades i urvalsprocessen 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Anledningen var begränsad tid för studien. Resultatet 
gav dock tillfredställande stor mängd relevanta artiklar med de valda sökorden som enbart 
huvudämnen.  
 Ytterligare en svaghet i studien kan vara att någon manuell sökning inte 
utfördes. Det kan förklaras med att litteraturstudien syftade till att sammanfatta publicerad 
forskning inom valt område. Enligt Forsberg och Wengström (2008) utförs en manuell 
sökning för att finna litteratur som ännu inte publicerats i valda databaser.  
 
5.1.2 Urval 
I studiens metoddel beskrevs flertalet kriterier i syfte att manuellt exkludera artiklar som inte 
svarade på studiens syfte. Efter att ha sökt i beskrivna databaser lästes 206 titlar och 
sammanfattningar med exklusionskriterierna i beaktande. Det gjordes en manuell exkludering 
och 31 artiklar kvarstod. Det blev ett stort bortfall vilket kan förklaras med att valda sökord 
tillät ett brett spektra av artiklar att inkluderas. Exklusionskriterierna blev då behjälpliga för 
att sålla ut relevanta artiklar. De 31 kvarstående artiklarna lästes i sin helhet och 
kvalitetsvärderades i enlighet med Forsberg och Wengström (2008).  Kvalitetsvärderingen 
samt fördjupad insikt i artiklarnas syfte exkluderade 21 artiklar. Somliga artiklar höll inte 
tillräckligt hög kvalitet medan andra artiklars syfte, vid närmare granskning, inte svarade an 
till studiens syfte. 
 De omfattande exklusionskriterierna kan vara en svaghet i studien, då 
exempelvis studier som valt att fokusera på en faktor av patientens upplevelse föll bort. Dessa 
artiklar kan till viss del ha beskrivit patientens helhetsupplevelse, men då helhetsupplevelsen 
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inte var artiklarnas huvudsyfte exkluderades dem. Ytterligare en svaghet kan vara de 
språkbegränsningar som gjordes samt den årtalsbegränsning som sattes då relevant forskning 
kan ha publicerats på ett annat språk än de som valdes eller tidigare än år 2000. Anledningen 
till begränsningarna i årtal var dels för att begränsa studiens omfång och dels för att finna ny, 
relevant forskning. Engelska och svenska var de språk som behärskades skriftligt och 
muntligt, varav artiklar skrivna på övriga språk exkluderades. En begränsning som gjordes i 
alla databaser var att artiklarna skulle baseras på studier av människor. Det kan ses som en 
svaghet då studier baserade på människors upplevelser föll bort på grund av att respektive 
forskare inte specificerat undersökningsgrupp vid indexering.  
 Något som ytterligare kan ses som en svaghet var det faktum att i två av 
artiklarna var samtliga studiedeltagare män. Ingen av dessa artiklar hade för avsikt att enbart 
studera män men då endast en homogen studiegrupp var tillgänglig accepterades detta. 
Liknande situation uppstod i en annan vald artikel där samtliga studiedeltagare var kvinnor. 
Anledningen till att artiklarna ändå inkluderades i studien var för att syftet inte var att 
beskriva skillnader mellan kvinnor och män. Syftet var att beskriva patienters upplevelser, 
oavsett kön.  

Av de tio valda artiklarna förekommer Melin-Johansson et al. som författare till 
två artiklar. Vig och Pearlman återkommer även dem i två av de valda artiklarna. Det kan ses 
som en svaghet då variationen av författare begränsades. Även författarnas begränsningar, sett 
till geografi och förförståelse, kan komma att påverka studieresultatet. Det bör även tas i 
beaktande att hälften av de valda artiklarna är utförda i USA. Det medför en geografisk 
begränsning och kan därför ses som en svaghet. 
 
5.1.3 Dataanalys 
Innehållsanalysen resulterade i data som överensstämde med syftet, vilket stärker 
analysmetodens lämplighet. En svaghet med den beskrivna innehållsanalysen kan vara att den 
utfördes på redan analyserat material. Inget råmaterial var tillgängligt förutom citat från de 
intervjuade patienterna. Citaten i de valda artiklarna sågs som en styrka och har nyttjats i 
största möjliga mån för skapandet av förståelse för patienternas upplevelser. Trovärdigheten i 
kvalitativ data ökar i och med användandet av citat, i enlighet med Leininger (1997). 
Ytterligare en styrka kan vara att två personer har analyserat resultatet separat och gemensamt 
kommit fram till koder, subkategorier, kategorier och teman. Med syfte att försöka undvika 
misstolkning och felaktig översättning skedde det gemensamma diskussioner och frekvent 
användning av lexikon då samtliga artiklar var skrivna på engelska. 

Den tidigare kunskapen och förförståelsen kan vara en svaghet i 
analysförfarandet. Det kan vara värt att ta i beaktande att förförståelsen kan hindra 
systematiken.  Enligt Forsberg och Wengström (2008) är syftet med innehållsanalys att 
systematiskt och stegvis dela in data för att sedan kunna se återkommande koder och 
subkategorier. 
 
5.2 Resultatdiskussion 
I följande diskussion lyfts de fyra mest framträdande kategorierna fram och resoneras kring 
utifrån studiens syfte med relevant litteratur. Kategorierna var Strävan efter normalitet, 
Relationer, Upplevelsen av symtom samt Trygghet i vården. 
 
5.2.1 Strävan efter normalitet 
Resultatet visade på patienters strävan efter normalitet trots närvaro av sjukdom. 
Återkommande var patienters önskemål och strävan att upprätthålla normala aktiviteter 
(Carter et al., 2004; Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006; Vig & Pearlman, 
2003).  Återkommande var även patienters uttryckta önskan om att ha fortsatta planer och 
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projekt samt ett så aktivt liv som möjligt (Goldsteen et al., 2006; Wrubel et al., 2009).  Det 
kan knytas an till det begrepp som den medicinska sociologen Antonovsky myntat; KASAM 
som i sin tur består av tre delbegrepp (Antonovsky, 1991). Delbegreppet meningsfullhet kan 
användas för att förklara varför patienter strävade efter att bibehålla en, för dem, normal och 
meningsfull livssituation (Carter et al., 2004; Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 
2006; Vig & Pearlman, 2003).  Antonovsky (1991) beskriver delbegreppet hanterbarhet som 
en upplevelse av att besitta resurser för att kunna hantera yttre eller inre stimuli. Högt 
KASAM kan ses hos patienterna i de inkluderade studierna som berättade hur de anpassade 
sig efter den nya situationen och insåg att de inte längre kunde leva som de tidigare gjort. 
Patienterna behövde göra omprioriteringar och omvärderingar i livet för att kunna vara så 
normalfungerande som möjligt (Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006; Wrubel et 
al., 2009). Patienter beskrev även hur de kom till insikt och hittade en balans mellan aktivitet 
och vila för att kunna leva så normalt som möjligt (Melin-Johansson et al., 2006). Det kan 
förklaras med att patienterna anpassade sig efter den nya situationen för att stärka de egna 
resurserna och på så sätt öka hanterbarheten, i enlighet med Antonovsky (1991).  
 Patienters strävan efter normalitet kan även förklaras med hjälp av Eriksson 
(1994) och hennes teori om den lidande människan. Då patienternas liv förändrades upplevde 
de ett lidande som drabbade hela livssituationen. Vidare skriver Eriksson hur människan 
måste anpassa sig efter omständigheterna, då omständigheterna inte kan ändras. Har individen 
möjlighet att sträva efter normalitet och anpassning i sin livssituation och acceptera den nya 
situationen upplever personen i fråga en känsla av mening. 

Patienternas anpassning kan även förklaras med problemfokuserad coping. 
Strategin utgår från ett problem som i sin tur ger alternativa lösningar. Lösningarnas för- 
respektive nackdelar vägs emot varandra. Därefter är det upp till personen i fråga att välja 
mellan alternativen och sedan agera därefter (Lazarus & Folkman, 1984). En patient beskrev 
vikten av att ha fortsatta planer och projekt varje dag, men då förutsättningarna ändrades hade 
projektens omfattning minskat och kunde exempelvis innebära att gå ut och äta middag (Vig 
& Pearlman, 2003). De studerade patienterna beskrev även anpassning av målformulering. De 
uttryckte vikten av att kunna uppnå satta mål för att känna tillfredställelse och lycka. Att inte 
kunna nå målen på grund av de begränsningar som sjukdomen medförde innebar det motsatta 
(Wrubel et al., 2009). Cerza Kolf (2001) bekräftar döende patienters behov av rimliga mål, då 
uppfyllande av dem ger välbefinnande.  Vidare beskriver Cerza Kolf huruvida omprioritering 
och målsättning bidrar till en känsla av kontroll över situationen. Anpassning och förändring 
som en bidragande faktor till kontroll återkommer i studiens resultat (Melin-Johansson et al., 
2006).  
 Resultatet beskrev hur patienter i palliativ fas förhöll sig till sina situationer och 
sina känslor på olika sätt (Goldsteen et al., 2006; Gourdji et al., 2009; Melin Johansson et al., 
2006, 2008; Wrubel et al., 2009). Patienter beskrev exempelvis hur de valde att göra det bästa 
möjliga av sin sista tid istället för att låta sorg och förtvivlan ta överhand. Andra patienter 
visade däremot på alternativa attityder genom att vägrat prata öppet om situationen som 
döende (Goldsteen et al., 2006). Eriksson (1994)  skulle förklara detta genom att patienterna 
förnekar att lidandet finns.  

Deltagare i flera studier belyste ett positivt förhållningssätt som betydande för 
upplevelsen av att vara döende (Gourdji et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2006, 2008). 
Resultatet ses även i en studie av Sand, Olsson och Strang (2009) som undersökt 
copingstrategier i närvaro av förestående död. Deltagare i denna studie uttryckte hur styrka, 
mod, uthållighet, humor och en förmåga att inte bli för upptagen av mörka tankar varit viktigt 
för dem vid hantering av avancerad cancersjukdom. Det positiva förhållningssätt som många 
patienter i de inkluderade studierna (Gourdji et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2006, 2008) 
beskrev kan förklaras utifrån det begrepp som ingår i KASAM, begriplighet. Begripligheten 
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uppnås då patienter upplever de yttre och inre stimuli de utsätts för som förnuftsmässigt 
gripbara och inte ser sin situation som kaotisk och oförklarlig. Patienter med en hög KASAM 
förväntar sig att även framtida stimuli kommer att gå att ordnas och förklaras (Antonovsky, 
1991). Exempelvis intervjuade Gourdji et al. (2009) patienter som berättade att deras positiva 
syn hjälpte dem att hantera de motgångar de stötte på i samband med sin sjukdom. I studien 
av Wrubler et al. (2009) belystes däremot det faktum att de patienter som lyckades bibehålla 
sin livsvärld trots närvaro av sjukdom inte alltid var positiva. Patienterna accepterade sin 
situation men menade att oavsett attityd förblev deras verklighet den samma och det faktum 
att de var döende ändrades inte. Denna upplevelse kan förstås med hjälp av Kübler-Ross 
(1987) som skriver att ”man får inte tro att accepterandet innebär ett lyckligt stadium” (s. 
101).  

Hur patienter förhåller sig till sin sjukdomssituation kan förklaras bland annat 
utifrån den kristeori Cullberg (2006) beskriver.  En traumatisk kris är en kris som uppstår då 
yttre faktorer hotar människans fysiska existens, sociala identitet och trygghet. Ett 
diagnosmeddelande om en obotlig sjukdom eller ett besked att sjukdomen fört patienten in i 
en palliativ fas kan ses som traumatiska kriser. Vidare beskriver Cullberg krisens förlopp som 
innefattar fyra faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chock- 
och reaktionsfasen utgör tillsammans den akuta krisen. Instinktivt och omedvetet tar kroppen 
till försvarsmekanismer för att skydda personen från den smärtsamma realiteten. En av dessa 
försvarsmekanismer är förnekelse. De patienter som i studierna uttryckte att de inte 
accepterade sina situationer, utan förnekade det faktum att döden var förestående (Goldsteen 
et al., 2006; McKechnie et al., 2007), kan ses ur kristeorin och förklaras genom att de befinner 
sig i den akuta krisen, alternativt har fastnat i en av faserna och inte fullföljt det normala 
krisförloppet. Fortlöper krisen naturligt går patienterna in i en bearbetningsfas där de måste 
förlika sig med tanken att livet är begränsat och livssituationen påverkats. Patienterna börjar 
lära in de nya sociala rollerna och förnekelsemekanismen blir mindre påtaglig. Tiden går och 
personerna får större distans till det faktum att de är döende. Distansen bidrar till att döden är 
lättare att försonas med (Cullberg, 2006).  
 Huruvida patienter förhåller sig till sin egen död kan även förklaras utifrån ett 
samhällsperspektiv. DeMarinis (1998) förklarar samhällets roll i två olika modeller där döden 
antingen erkänns eller förnekas. Har samhället en erkännande inställning till döden sätts 
vårdtagaren i centrum med familjen som närmast stöd. Patient och familj får i sin tur stöd från 
samhället. Har däremot samhället en förnekande inställning till döden förskjuts den döende 
patienten så långt från samhället som möjligt och varken patient eller familj får något 
samhälleligt stöd. Även Walter (1994) förklarar attityder till döden utifrån ett 
samhällsperspektiv. Den samhällsutveckling som skett och den senmoderna synen på döden 
som är övervägande idag gör döden till en privat angelägenhet. Det Walter (1994) förklarar 
som den senmoderna synen på döden överensstämmer med det samhällsperspektiv som 
DeMarinis (1998) förklarar i ”Döden erkänns” modellen. Dessa två synsätt kan återkopplas 
till resultatet som visade på patienters önskemål om delaktighet i utformning av vården och 
stöd från såväl närstående som samhälle (Carter et al., 2004; Gourdji et al., 2009; McKechnie 
et al., 2007; Melin-Johansson et al., 2008; Pierson et al., 2002; Wrubel et al., 2009) 
 
5.2.2 Relationer 
Resultatet visade på att patienter upplevde det som positivt att vara en del av ett socialt 
sammanhang (Carter et al., 2004; Gourdji et al., 2009; McKechnie et al., 2007; Wrubel et al., 
2009). Patienterna i studien av Wrubel et al. (2009) belyste vikten av såväl nära som vidare 
relationer. Även Strang (2005b) uppmärksammar vikten av socialt stöd hos döende patienter. 
Det sociala stödet inkluderar såväl familjeband som dagliga kontakter med olika samhälleliga 
instanser. Cullberg (2003) beskriver hur en familj kan ses som ett system där helheten är 
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större än summan av delarna och att en störning hos en familjemedlem påverkar hela systemet 
(a.a). Det kan därför vara av vikt att vårdpersonal uppmärksammar och främjar de sociala 
relationerna inom en familj. Milberg (2005) belyser att anhöriga skall bli sedda och få stöd 
likväl som patienten.  
 Sociala relationer är uppenbarligen av vikt för patienter i palliativ fas och kan 
förklaras utifrån KASAM. Att bibehålla sociala roller kan ses utifrån såväl hanterings- som 
meningsfullhetskomponenten. Situationen blir mer hanterbar då närstående kan stärka 
patientens egna samt bidra med externa resurser. Meningsfullheten kan stärkas då patienterna 
upplever sitt sociala sammanhang som betydelsefullt (Antonovsky, 1991).  Resultatet visade 
även att sociala relationer kunde påverkas negativt av patientens situation som döende. 
Patienter i studien av Carter et al. (2004) beskrev hur relationen till vänner ändrades till det 
sämre då kamraterna hade svårt att anpassa sig till den nya situationen. Försämrade 
relationsband härleddes till vännernas egna tankar och rädslor. Det verifieras av Kübler-Ross 
(1987) som uttrycker att i mötet och samtalet med den döende patienten måste motsatt part 
själv kunna hantera obotlig sjukdom och död och eventuella rädslor kring ämnet. Eriksson 
(1994) belyser att sociala relationer som påverkas negativt kan bidraga till att patienten 
upplever lidande.  Personer som värdesätter mellanmänskliga relationer högt kan uppleva 
utanförskap och lidande i samband med störda sociala band. 
 Något som tydligt framkom i resultatet var patienters upplevelse och önskan om 
att vara självständiga i så stor utsträckning som möjligt. Självständigheten hade en positiv 
inverkan på patienters upplevelse av livskvalitet (Gourdji et al., 2009; Vig & Pearlman, 2003, 
2004). Mer specifikt uttryckte patienter i Vig och Pearlmans (2003, 2004) båda studier en 
rädsla för att bli en börda för andra. Qvarnström (1993) belyser att känslan av att vara en 
börda för andra kan bidraga till en kränkning av den egna integriteten. Vidare pålyser 
Qvarnström huruvida döendeprocessen innefattar förluster av såväl kroppsfunktioner som 
kontroll över den egna vardagen. Patienten måste konfronteras med insikten i förlusten av de 
meningsfulla värdena som utgjort patientens liv. Det kan i sin tur leda till minskad värdighet. 
Även Albertsson och Torstensson Nimby (1999) lyfter fram döendet och de olika förlusterna 
som processen medför, bland annat förlusten av kontroll och autonomi i samband med det 
fysiska döendet. Kontrollen går förlorad då patienterna till slut blir beroende av andra att 
utföra sina mest basala behov. Eriksson (1994) påvisar att personer som värdesätter frihet och 
självständighet högt upplever lidande då de inte kan tillfredställa sina egna behov. 

Sett till det progressiva förlopp som döendeprocessen medför kan uppfattningen 
fås att patienter i palliativ fas så småningom blir helt beroende av andra människor. Den 
fruktade beroendepositionen kan då bli omöjlig att komma ifrån. Det salutogena synsätt som 
beskrivs av Antonovsky (1991) kan då än en gång komma till användning för vårdpersonal 
för att främja det friska och funktionella hos varje individ. Som resultatet beskrev upplevde 
patienter det positivt att känna sig behövda och att det bidrog till en stärkt självkänsla. Att få 
finnas till för andra bidrog till att patienterna kände sig betydelsefulla och hela som människor 
(Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006). Att dra lärdom av det och att stärka 
patientens autonomi visar på respekt för den enskilde individen (Albertsson & Torstensson 
Nimby, 1999).  
 
5.2.3 Upplevelsen av symtom 
Resultatet visade att majoriteten av deltagarna i de olika studierna belyste vikten av 
tillfredställande symtomkontroll i förhållande till upplevelsen av livskvalitet, välbefinnande 
och en god död (Carter et al., 2004; Gourdji et al., 2009; McKechnie et al, 2007; Melin-
Johansson et al., 2006, 2008; Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2004).  Deltagare i studien 
av Melin-Johansson et al. (2006) berättade hur det var av lika stor vikt att vara fri från 
psykiska som fysiska symtom. Utifrån Katie Erikssons (1987) sätt att se på människan 
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involveras såväl fysiska som psykiska och andliga aspekter. Eriksson (1994) skriver att 
onödigt lidande skall elimineras och övrigt lidande skall lindras. Vikten av symtomkontroll 
bekräftas därmed av Eriksson (a.a.) men även av WHO (2002) vars definition av palliativ 
vård belyser att syftet är att kontrollera och lindra symtom.  

I resultatet beskrevs hur patienter uttryckte en rädsla för att behöva uppleva 
smärta i och med dödsögonblicket (Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2004). I 
Socialstyrelsens (2001) kunskapsöversikt om smärtbehandling i livets slutskede belyses 
vikten av patienters möjlighet att få ventilera rädslan inför en smärtsam död. Det har påvisats 
att bekräftelsen av att adekvat smärtlindring finns tillgänglig då patienten behöver det främjar 
dennes upplevelse i lika stor utsträckning som själva smärtlindringen. Sett till 
Palliativregistrets årsrapport 2010 finns en begränsad anledning att uppleva rädsla inför att 
behöva dö utan att vara lindrad från smärta och andra besvärliga symtom, så som illamående, 
ångest och rosslig andning. Av de inrapporterade dödsfallen var cirka 80-85% adekvat 
symtomlindrade i livets slut (Svenska Palliativregistret, 2010).  
 
5.2.4 Trygghet i vården 
Resultatet belyste patienters olika upplevelser och önskemål angående vårdform i livets 
slutskede. En del patienter uttryckte en önskan om att vårdas i hemmet (Melin-Johansson et 
al., 2008; Vig & Pearlman, 2003) och andra patienter uttryckte det förmånligt att vårdas på 
sjukhus (Gourdji et al., 2009). Oavsett vårdform hade de båda preferensgrupperna en aspekt 
gemensamt, att respektive grupp upplevde ökad trygghet i respektive vårdform. Albertsson 
och Torstensson Nimby (1999) vill uppmärksamma att människor kan dö som opersonliga 
vårdobjekt i sjukhusmiljö och lyfter fram den utveckling som främjar patientens möjlighet att 
vårdas med hjälp av olika former av hemsjukvård. I slutbetänkandet Döden angår oss alla 
från SOU (2001:6) gavs ett förslag att det är den enskilde individen som skall välja var denne 
vill vårdas och dö. Den palliativa vården skall erbjudas i olika former, vilket ger patienten 
valfrihet och trygghet.  

Återkommande i de studerade artiklarna var patienters önskan om att vara 
delaktiga i sin vård (Melin-Johansson et al., 2008; Pierson et al., 2002). Det kan knytas an till 
det ovanstående, att det är den enskilde individen som skall välja vårdform och plats (SOU 
2001:6). Enligt Sahlberg Blom (2001) skall den självbestämmande patienten vara den som tar 
initiativ och beslut. De övriga aktörerna i vårdsituationen har då ett enbart stödjande syfte. För 
att patienter skall kunna ta beslut rörande sin vård måste de få individuellt anpassad 
information om sitt tillstånd och vårdmöjligheter i enlighet med 2b§ i HSL (SFS 1982:763).  
 Resultatet lyfte även fram betydelsen av vårdpersonalens bemötande för 
patienters upplevelse av vården och sin situation som döende. Önskvärt var att personalen var 
professionella, lyhörda, bemötte patienterna med respekt och hade en varm attityd (Carter et 
al., 2004; Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2006; Pierson et al., 2002; Vig & 
Pearlman, 2003). Önskvärda professionella redskap för personal som arbetar inom vården har 
beskrivits av Cullberg (2003). Redskapen innefattar att besitta en värme som inte är krävande, 
empati och äkthet. Även Eriksson (1994) påvisar kvaliteter hos vårdpersonal som främjar 
deras möjligheter att lindra patienternas lidande. Exempelvis belyses vårdpersonalens 
grundinställning som innebär en vilja att lindra lidande. Personalen skall även främja 
ömsesidig, ärlig kommunikation, förmedla uppmuntran och stöd samt visa på lättillgänglighet. 
Att visa respekt och värna om patientens värdighet är grundläggande egenskaper. 

Att patienterna skall behandlas med visad respekt för autonomi, integritet och 
värdighet återkommer i såväl Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005) som ICN´s etiska kod (SSF, 2005). Kompetensbeskrivningen och den 
etiska koden vävs samman med 2a§ HSL (SFS 1982:763) som även den visar på att det är 
vårdpersonalens skyldighet att värna om patienternas integritet och autonomi. Vidare belyser 
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lagen att vården skall vara säker, lättillgänglig och kontinuerlig samt se till patientens 
trygghet. 

 
5.3 Kliniska implikationer 
Utifrån resultatet kan det ses vad patienter i palliativ fas uppfattar har inverkan på upplevelsen 
av att vara döende. Medvetenheten om vad som har inverkan kan användas i den kliniska 
verksamheten genom att bland annat hjälpa patienten att bibehålla en så normal funktion som 
möjligt. Detta genom att stötta patienten då denne kan behöva värdera om sin tillvaro och 
sätta upp nya, realistiska mål. Resultatet visade även på att många patienter hade ett stort 
behov av att förbereda inför den sista tiden i livet och tiden efter det att han eller hon avlidit. 
Det kan vara en värdefull kunskap för vårdpersonal då de kan stötta varje patient och 
tillgodose dennes individuella behov. Resultatet visade även på patienters olika 
förhållningssätt gentemot sin situation och sjukdom. De olika förhållningssätten kan lättare 
förstås genom Cullbergs (2006) kristeori och på så sätt kan det vara värdefullt för 
vårdpersonal att besitta kunskaper om bemötande av personer i kris.  
 
5.4 Slutsats och förslag på framtida forskning 
Litteraturstudien har visat på återkommande aspekter som har inverkan på patienters 
upplevelser av att vara döende. De flesta patienterna belyste vikten av socialt stöd och 
värdesatte professionell vårdpersonal. Patienter lyfte fram att kontroll av symtom samt 
kontinuitet och lättillänglighet i vården hade positiv inverkan på deras upplevelser av att vara 
döende. Däremot bör det tas i beaktande att patienters upplevelser av att vara döende var 
individuella. Variation sågs bland annat i önskemål om vårdform och plats samt bemästrandet 
av sin situation.  Utifrån det kan uppfattningen bildas att kunskapen kring upplevelser av olika 
aspekter aldrig kan bli mättad. Fortsatt forskning som berör patienters upplevelser kan ge en 
mer mångfacetterad bild av hur det är att vara döende.  

I slutbetänkande av kommittén i Döden angår oss alla från SOU (2001:6) 
beskrivs en förestående utmaning. Den svenska befolkningen kommer i framtiden utgöras av 
en ökad andel äldre människor. Ökningen kommer att medföra ett förhöjt krav på 
äldreomsorg och vård i livets slutskede.  Om vården ska bedrivas enligt 2b§ HSL skall den 
ges med fokus på patientens egen vilja och rätt till val gällande vårdform (SFS 1982:763). 
Även i slutbetänkandet Döden angår oss alla från SOU (2001:6) påvisas det att patienten 
själv skall välja var och av vem vården skall bedrivas. I relation till ovanstående där Sveriges 
befolkning i framtiden kommer bestå av en större andel äldre väcks frågan huruvida patienters 
önskemål kommer kunna tillgodoses. Framtida forskning bör därför undersöka möjligheterna 
att tillgodose önskemål i förhållande till resurser. 

Ternestedt (2007) lyfter fram andra områden där fortsatt forskning inom 
palliativ vård är önskvärd i sin sammanfattning av forskning som speglar vården i livets 
slutskede. Områden där ytterligare forskning bör bedrivas är bland annat palliativ vård sett ur 
ett mångkulturellt perspektiv. Under tiden denna litteraturstudie bedrivits har inget 
forskningsresultat rörande olika kulturella aspekter påträffats. Med stöd av Ternestedt anses 
därför den typen av forskning önskvärd i framtiden då den kulturella mångfalden 
kontinuerligt ökar i Sverige. 
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Peer reviewed, English, Swedish, Date 
range: 2000.01.01-2012.02.02, Adulthood 
(18+), Human. 

100 19 4 1 

PubMed 
2012-02-02 
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“quality of life”  

English, Swedish, Publication date: 
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Human. 
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Carter, H., MacLeod, R., 
Brander P. & McPherson, K. 
(2004). 
 
Living with a terminal illness: 
patients’ priorities 
 
Journal of Advanced Nursing, 
45(6), 611-620. Hämtad från 
databasen PubMed with Full 
Text. 
 
Land där studien är utförd: 
Nya Zeeland  

Att undersöka 
vad personer 
som lever med 
en terminal 
sjukdom anser 
vara prioriterat 
i deras liv 

Design: Kvalitativ, undersökande. 
 
Population: Inklusionskriterier: Engelsktalande, 
upplevde pågående konsekvenser från deras 
terminala sjukdom. Exklusionskriterier: De 
patienter som förväntades avlida inom några 
veckor. 
 
Urvalsförfarande:  Genom kontakt med 
hospiceverksamhet rekryterades deltagare. 
 
Urval:  Pragmatiskt bekvämlighetsurval, alla 
tillfrågade som gav samtycke inkluderades.  
 
Bortfall:  3 deltagare varav 2 inte längre kunde 
uttrycka sig verbalt och 1 kände oförmåga att 
delta.  
 
Slutlig studiegrupp: 10 patienter; 3 män, 7 
kvinnor. 8 deltagare mellan åldrarna 61-77, 2 
deltagare under 50 år.  
 
Datainsamlingsmetod: Kvalitativa 
ostrukturerade intervjuer för att fånga det som 
deltagarna ansåg vara viktigt. Insamlingsmetoden 
var inspirerad av tillvägagångssättet som ses vid 
Grounded Theory. Intervjuerna tog 30-60 min. 
och pågick tills datamättnad uppstod. 
 
Analysmetod: Grounded theory.  

Styrkor:  
Tydligt beskriven 
datainsamling och 
analysförfarande. 
 
Svagheter: Vida 
inklusionskriterier. 
Patienter 
exkluderades om 
de väntades avlida 
inom några veckor. 
Detta kan medföra 
att studien 
förlorade värdefull 
information som 
kunde svara för 
studien syfte.  

Inre faktorer: Deltagarna beskrev prioriteringar i form av 
bibehållen kroppsstatus och funktion, delaktighet i vardagliga 
aktiviteter, emotionellt välbefinnande, delaktighet i jobb, fritid 
och sociala aktiviteter. 
 
Yttre faktorer:  Deltagarna prioriterade yttre influenser, vilket 
var respons från såväl närstående som system (sjukvård, 
socialarbetare).  De beskrev även den fysiska miljön, såväl 
naturlig som beskaffad. 
 
Framtida problem:  Strategier att gå vidare, reflektion över det 
förgångna och att kunna släppa sin livsplan prioriterade 
patienterna högt rörande framtiden. 
 
Uppfattning av normalitet:  De använde tiden före sjukdom 
som referenspunkt för vad som var normalt för dem, utifrån 
detta definierade de sin nuvarande situation och eventuella 
konsekvenser av denna. 
 
Ta befälet: Patienterna beskrev upplevelsen av att leva med 
döendet. De prioriterade att identifiera och uppfylla deras behov 
relaterade till symtomlindrig och livsfunktion. Deltagarna 
beskrev även deras filosofiska position som viktig, exempelvis 
meningen med livet.  
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Goldsteen, M., Houtepen, R., 
Proot, I. M., Huijer Abu-
Saad, 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 där studien är utförd: 
USA 

Att ge en 
insikt i hur 
terminalt sjuka 
patienter 
definierar 
deras 
döendeprocess 
och hur de 
använder 
nuvarande 
normativa 
idéer och 
förväntningar 
om döendet i 
deras 
berättelser. 

Design: Hermeneutisk. 
 
Population: Inklusionskriterier: Förväntad död 
inom 3 månader. Boendes hemma, vara 
kompetenta och äldre än 18 år. 
Exklusionskriterier: Fysiska, psykosociala eller 
andra omständigheter som hindrade patienterna att 
delta i studien. 
 
Urvalsförfarande: Studien är en del av ett större 
forskningsprojekt. 
 
Urval :  Det fanns ingen beskrivning på hur urvalet 
gjordes.  

Bortfall:  Ej beskrivet. 
 
Slutlig studiegrupp: Slutligen inkluderades 13 
deltagare i studien. 10 män, 3 kvinnor. Samtliga 
hade en cancerdiagnos.  
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med öppna 
frågor utifrån en intervjuguide utvecklad och 
testad i en pilotstudie. 20-120 minuter. 
 
Analysmetod: Hermeneutisk analys. 

Styrkor: 
Välutvecklad 
intervjuguide, 
tydligt hur denna 
arbetades fram. 
 
Svagheter: 
Otydliga 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 
Vad menas med att 
vara ”kompetent”? 
Vem avgör 
omständigheter 
som hindrar 
patienter att delta i 
studien? 
Urvalsförfarandet 
var inte beskrivet. 

Medvetenhet och acceptans: Patienterna accepterade sitt öde 
och knöt an det till sans och realism. Andra gjorde aktivt 
motstånd och förnekade att de var döende. En annan levde i 
förnekelse, trots medvetenhet om sin situation.  
 
Öppen kommunikation: Patienter uttryckte vikten av att öppet 
kunna prata om sin situation inom familjen. Det fanns dock de 
patienter som menade att samtal om död kan förekomma, men i 
en viss utsträckning medans andra vägrar prata om döden. 
 
Leva sitt liv till slutet: Patienter belyste vikten av att fortsätta 
leva sitt liv så gott och så vanligt som möjligt. De flesta ville 
leva så aktivt som möjligt. 
 
Ta hand om sina sista uppgifter: Patienter ville gärna ta hand 
om både praktiska som sociala uppgifter innan de dör. Det 
kunde handla om att ordna med sin begravning, men också att 
ordna för den kvarvarande familjen, uppmana närstående att 
skapa nya kontakter och relationer. 
 
Adekvat hantering av känslor: Hantering av känslor var ytterst 
individuellt. Omgivningens syn och attityd påverkade 
hanteringen. Vissa patienter hanterade sin situation genom att 
vara, vad andra ansåg, känslokalla. Andra kände sig ensamma 
om sina känslor och upplevde att de inte var tillåtna att uttrycka 
vad de kände. 
 
Mångfald i hanteringen av normativa förväntningar: Studien 
visade på stora variationer i patienters hantering av att vara 
döende.  
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Författare,  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Gourdji, I., McVey, 
L. & Purden, M. 
(2009).   
 
A Quality End of 
Life from a 
Palliative Care 
Patient’s 
Perspective. 
 
Journal of Palliative 
Care, 25(1), 40-50.  
Hämtad från 
databasen CINAHL 
with Full Text. 
 
Land där studien är 
utförd: Kanada 

Att undersöka 
meningen med 
livskvalitet ur 
patienters 
perspektiv i 
palliativ vård 
genom att 
studera deras 
levda 
upplevelser 
och deras 
uppfattning 
om vad som 
bidrar till 
livskvalitet. 

Design: Kvalitativ, beskrivande. 
 
Population: Inklusionskriterier: Mottaga vård i livets 
slutskede, 18 år eller äldre, engelsktalande, ha kognitiv 
förmåga att ge samtycke, bedömas må tillräckligt bra för 
att delta i en intervju.  
 
Urvalsförfarande:  10 patienter rekryterades från en 
palliativ vårdavdelning . Sjuksköterskeföreståndaren 
introducerade studien till lämpliga deltagare utifrån 
inklusionskriterierna. 
 
Urval:  10 studiedeltagare valdes ut och alla hann 
intervjuas, däremot avled 4 patienter, 1 förflyttades till ett 
hospice och 1 patient blev utskriven till hemmet under 
studietiden. 

Bortfall:  Ej beskrivet. 
 
Slutlig studiegrupp: 10 patienter varav 5 var män och 5 
var kvinnor i åldrarna 29-79 år. Alla var diagnostiserade 
med metastaserande karcinom.   
 
Datainsamlingsmetod: Innan intervjuerna tog vid hade 
forskaren spenderat tid på avdelningen för att observera 
och bli bekant med miljön och patienterna. Intervjuerna 
hade ett induktivt tillvägagångssätt och bestod av breda, 
öppna frågor som gradvis blev mer specifika, intervjuerna 
spelades in. Forskaren antecknade direkt efter intervjuerna 
dennes uppfattning av patientens kroppsspråk, atmosfären i 
rummet etc. i samband med intervjun.   

Analysmetod: Fenomenologisk, tematisk analys.  

Styrkor: 
Noggrant 
övervägt 
tillvägagångssätt 
för att fånga 
upplevelsen. 
Tydligt 
beskriven 
analysprocess 
 
Svagheter: De 
utvalda 
studiedeltagarna 
var 10 st på en 
palliativ 
vårdavdelning 
med 637 platser. 
Inte beskrivet 
varför endast 
dessa 10 var 
aktuella för 
studien. 

Syn på livet: Patienter beskrev att en positiv attityd hade inverkan 
på deras livskvalitet. Att ta saker för vad de är och att leva en dag i 
taget hjälpte patienter att hantera ovissheten med att leva med sin 
sjukdom. Andliga aspekter hade inverkan på livskvalitet. Patienter 
beskrev hur deras prioriteringar och värderingar ändrades i och 
med sjukdom. De belyste humor som en bidragande faktor för 
ökad livskvalitet. 
 
Livet med sjukdom: Att leva med en terminal sjukdom medförde 
många utmaningar för att uppleva livskvalitet. Patienter beskrev de 
största hindren som fysiska symtom, begränsningar, känslor och 
bekymmer. De levde med en överhängande död, de levde med 
lidande ( depressiva symtom, besvikelse, frustration, låg 
självkänsla, hopplöshet), de levde med sorg och de levde med 
förluster (av identitet, kontroll, autonomi och val). De främsta 
bekymren innefattade att lämna sjukhuset, lidande, få en stämpel, 
ovisshet relaterat till sjukdom, oro för familjen. 
 
Den ideala livskvalitén: Studiedeltagarna beskrev livskvalitet som 
att vara självständig (utföra normala aktiviteter), smärtfri (god 
palliativ vård), lycklig (goda relationer), bekväm och inte under 
press och frihet att göra vad som önskas. 
 
Ett kvalitativt slut på livet:  Livskvalitet betydde att kunna 
fortsätta med normala aktiviteter, vara till hjälp för andra (genom 
att delta i studien och finnas till för andra i vardagen). Livskvalitet 
upplevdes också i en vårdande miljö bland vårdpersonal, familj 
och vänner – goda relationer hade störst inverkan på livskvalitet. 
Värdefullt med en god palliativ vård som karaktäriseras av 
professionalism, lyhördhet till behov, varm attityd och att 
personalen gjorde sitt bästa. 
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Författare,  Artikelns 
titel, tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat  

McKechnie, R., Macleod, R. 
& Keeling, S. (2007).  
 
Facing uncertainty: The lived 
experience of palliative care.   
 
Palliative and Supportive 
Care,(5), 367–376. doi: 
10.1017/S1478951507000569 
 
Land där studien är utförd: 
Nya Zeeland 

Att samla 
berättelser av 
levda upplevelser 
från patienter inom 
palliativ vård, samt 
undersöka bilden 
av hur det sociala 
samspelet fungerar 
hos palliativa 
patienter. Dessa 
berättelser avser 
komma till nytta 
för personer 
involverade i den 
palliativa vården. 

Design: Fenomenologisk. 
 
Population: Inklusionskriterier: Patienter 
diagnostiserade med terminal sjukdom och fick 
palliativ vård på ett sjukhus.  
 
Urvalsförfarande: 10 patienter tillgodosågs med 
informationspapper från kliniken. Målet var från 
början att 5 män och 5 kvinnor skulle delta, men 
inga män var kvalificerade för studien under tiden 
för urval vilket innebar att endast kvinnor deltog.  
 
Urval:  10 studiedeltagare valdes ut till att få 
information om studien.  
 
Bortfall:  2 valde att inte delta och 1 dog en 
tidigare död än väntat. 
 
Slutlig studiegrupp: 7 studiedeltagare, alla 
kvinnor med en ålder mellan 51-65 år. Samliga 
hade cancer.  
 
Datainsamlingsmetod: Kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer som utfördes ansikte 
mot ansikte.  
 
Analysmetod: Fenomenologisk, tematisk- och 
tolkande analys.  
 
 
 
 
 

Styrkor: 
Fokuserade på 
upplevelsen. 
Tydligt beskriven 
analysprocess. 
 
Svagheter : 
Endast kvinnor 
deltog i studien. 
Urvalsprocessen är 
inte så tydligt 
beskriven. Svårt att 
veta hur många de 
hade från 
början/hur stort 
bortfallet blev. 

Förändrad kroppsuppfattning: Kroppen förändrades i 
samband med sjukdom och nya kroppsuppfattningar tog 
vid. Det viktigaste var att kroppen hade en så normal 
funktion som möjligt med minsta möjliga smärta. 
 
Sociala roller förändrades: Känslan av att vara en börda. 
Patienternas roller i familjen förblev de samma, fastän de 
inte kunde fullfölja dem. Övriga familjemedlemmars roller 
ändrades, exempelvis fick mannen ta mer ansvar för 
hemmets sysslor.  
 
Tankar kring den palliativa vården : Sågs som den sista 
anhalten, en plats där döendet kommer ske. 
Studiedeltagarna såg denna vård som ett skydd för sina 
anhöriga att undvika att se deras försämring. 
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Författare,  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Melin-Johansson, 
C., 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.  
Hämtad från 
databasen 
PsycINFO with 
Full Text. 
 
Land där studien 
är genomförd: 
Sverige 

Att beskriva  
patienters uppfattning 
av livskvalitet i och 
med obotlig cancer 
vid livets slut. 

Design: Kvalitativ, beskrivande. 
 
Population: Inklusionskriterier: Svensktalande, 
inskriva på palliativ hemsjukvård. Patienterna var 
fysiskt aktiva mer än 50 % av den vakna tiden. 
Exklusionskriterier: Demens eller 
minnessvårigheter, var sängliggande mer än vad de 
var aktiva.  
 
Urvalsförfarande:  Sjuksköterskor och läkare ur 
det palliativa teamet identifierade potentiella 
studiedeltagare. Patienter valdes ut med fokus på 
motivation och studiens syfte. Potentiella 
studiedeltagare kontaktades över telefon. När 
patienten tackade ja till deltagande gavs mer 
information om studien via brev.  
 
Urval:  5 patienter valdes ut av en grupp på 25 
patienter.  
 
Bortfall:  Ej beskrivet. 
 
Slutlig studiegrupp : 5 patienter, 3 män och 2 
kvinnor. Åldern hos patienterna varierade mellan 
54-76 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Fokusgrupper som 
träffades vid 3 tillfällen under en 6 veckors period. 
Fokusgrupperna med gruppintervjuer tog plats i en 
tyst miljö. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys. 
 

Styrkor: 
Analysmetoden 
var grundligt 
beskriven. 
Resultatet var 
noggrant 
redovisat med 
citat kopplat till 
de olika 
studiedeltagarna 
och temat de 
tillhörde. 
 
Svagheter: 
Gruppintervjuer 
kan resultera i en 
svårighet att få 
den enskilde 
patientens 
upplevelse i 
fokus. Urvalets 
bortfall inte noga 
utskrivet och 
urval var litet 
med endast 5 
studiedeltagare.  

Värdera det vardagliga i det dagliga livet: Patienter beskrev en 
uppskattning av normala ting. Att fortfarande ha möjlighet att fungera i 
olika aktiviteter gav patienterna en känsla av tillfredsställelse. 
Upplevelsen av funktion beskrevs som att vara fri från smärta och 
utmattning. Det var viktigt att balansera vila och fysisk aktivitet, för att 
orka med vardagen. Även viktigt att vara psykiskt stabil.  
 
Lindrat lidande: Både fysiskt och psykiskt lidande. Fysiskt lindrat 
lidande så som smärtlindring men även att exempelvis vara fri från 
andnöd. Psykiskt lindrat lidande exempelvis, att inte ha ångest och/eller 
depression. Patienten själv kom på lösningar att på egenhand lindra sitt 
lidande, så som att medvetet styra bort tankarna på annat än smärtan.   
 
Upprätthålla ett positivt liv: Viktigt att hålla positiva minnen vid liv 
för att kunna drömma bort och att se tillbaka på. Detta gav patienterna 
en chans att upprätthålla en positiv attityd. Patienter beskrev betydelsen 
av att vara behövda och hjälpa andra vilket bidrog till ökad självkänsla 
och motivation till att fortsätta leva. 
 
Betydande relationer: Familj, vänner, personal och religiösa samfund 
ansågs vara betydande relationer. De gav patienterna stöd. Rörande 
personal ansåg patienter att kontinuitet och lättillgänglighet resulterade 
i en känsla av säkerhet. 
 
Hantera livet trots sjukdom: Patienter beskrev att de ville ha kontroll 
över sin situation. Kontroll upplevdes på olika sätt. Förberedelser inför 
döden, så familjen visste hur patienten ville ha det när de dog, 
upplevdes positivt. Genom att inse att de inte kunde leva på samma sätt 
som tidigare och anpassa livet efter det, fick patienterna kontroll över 
sina liv. Patienterna tog även upp olika copingstrategier att hantera sin 
sjukdom, som att göra det mesta av dagen och tänka positivt.  
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Författare,  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Melin-Johansson, 
C., Ödling, G., 
Axelsson, B. & 
Danielson, E. 
(2008).  
 
The meaning of 
quality of life: 
Narrations by 
patients with a 
incurable cancer in 
palliative home 
care.  
 
Palliative and 
Supportive Care, 6, 
231-238. doi: 
10.1017/S1478951
508000370 
 
Land där studien är 
utförd: Sverige 

Att belysa 
betydelsen av 
livskvalitet 
 som berättats 
av patienter 
med obotlig 
cancer som 
närmar sig 
döden i 
palliativ 
hemsjukvård i 
Sverige. 

Design/metod: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: Ålder över 18 år, levt med 
metastaser i flera månader och vårdades inom palliativ 
hemsjukvård. Då patienter som vårdades i ett terminalt stadium 
önskades undersökas i studien, var deras funktionella tillstånd 
tvunget att begränsa sig till säng eller stol till mer än 50 % av 
deras vakna tid.  Exklusionskriterier: Patienter med 
minnessvårigheter eller demenssjukdom, icke svensktalande. 
 
Urvalsförfarande: Sjuksköterskor och läkare 
rekommenderade patienter till förste författaren.  
 
Urval: 25 patienter mottog telefonsamtal om studien. 20 
patienter tackade ja till att erhålla vidare information. Slutligen 
tackade 8 patienter ja till att delta i studien.  
 
Bortfall:  5 deltagare tackade nej till att delta direkt vid första 
telefonkontakten. 8 deltagarna valde att inte delta i studien för 
att de var för svaga eller trötta. 4 deltagare valde att inte delta 
för de kände rädda att de skulle känna sig obekväma med att 
prata om sin sjukdom.  
 
Slutlig studiegrupp: 8 patienter, var av 6 män och 2 kvinnor. 
Åldern hos patienterna varierade mellan 35-83 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in från berättade, 
djupgående och beskrivande intervjuer som handlade om 
meningen med livskvalitet. Intervjun pågick i cirka 60 minuter 
och spelades in för att sedan transkriberas ordagrant.  
 
Analysmetod: Latent innehållsanalys. 

Styrkor:  Urval 
och 
analysprocessen 
var utförligt 
beskrivet. 
Resultatet 
redovisades med 
citat kopplat till 
de olika 
kategorierna, 
vilket gav en god 
uppfattning av 
de olika 
kategoriernas 
betydelse. 
 
Svaghet: Stort 
bortfall och en 
liten slutlig 
studiegrupp.  

Vara i intensivt lidande: Patienterna beskrev en känsla av att 
kroppen inte kunde litas på pågrund av att oväntade symtom 
kunde dyka upp men också att inte veta när döden skulle 
komma. Patienterna beskrev en känsla av att vara fånge i sin 
egen kropp och en ofrivillig isolering relaterad till minskad 
fysisk funktion. De var även rädda att komma att bli en börda 
för familjen.  
 
Ha andrum i lidande: I samband med lindrat lidande genom 
exempelvis god symtomlindring, kunde patienter uppleva 
känsla av hopp och ökad livskvalitet. Det beskrevs som ett 
andrum i lidandet, andrummet gav patienterna en chans till 
reflektion och förberedelser inför den kommande döden. 
 
Vara hemma: Känsla av att vara mer självständig exempelvis 
kunde patienterna själva styra besök från närstående. 
Patienterna upplevde en känsla av ökad säkerhet och stöd i 
samband med lättillänglig vård och möjlighet att påverka sin 
egna behandlig.  De belyste även vikten av god kontakt med 
vårdpersonal. 
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Författare,  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land  

Syfte Design Värdering Resultat 

Pierson, C. M., 
Randall Curtis, 
J. & Patrick, D. 
L. (2002). 
 
 A good death: 
A qualitative 
study of 
patients with 
advanced 
AIDS.  
 
AIDS Care, 
14(5), 587-598. 
doi: 
10.1080/09540
120210000054
16 
 
Land där 
studien är 
genomförd: 
USA 

Att identifiera 
och beskriva 
de domäner 
som definiera
r en god och 
dålig död från 
perspektivet 
hos patienter 
med avancera
d AIDS. 

Design: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: 
Engelsktalande, hade en tidigare diagnos på 
AIDS. Tidigare CD4 mätning skulle vara 
lägre än 100 celler per milliliter. 
Exklusionskriterier: Demenssjukdom. 
 
Urvalsförfarande: Tre tillvägagångssätt för 
att identifiera studiedeltagare. Första sättet 
skickade kliniker ut brev om studien till 
patienter. Andra sättet så placerades material 
om studien hos olika samhällsbaserade 
organisationer, universitet och privata klinker 
och på en AIDS klinik. Tredje sättet 
skickades brev om studien till lämpliga 
patienter som registrerat sig som intresserade 
av att delta i en studie. 
 
Urval:  Urvalsgruppens storlek var inte 
bestämd i förväg, patienter rekryterades och 
intervjuades tills datamättnad uppstod. 
 
Bortfall:  Ej beskrivet. 
 
Slutlig studiegrupp: 35 patienter, av dessa 
var 32 män och 3 kvinnor. 
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer som 
spelades in. Forskaren ställde två kvalitativa 
frågor; hur skulle du beskriva en god död? 
Hur skulle du beskriva en dålig död? 
Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant.  
 
Analysmetod: Grounded  theory. 

Styrkor: 
Resultaten var 
noga utskrivet 
med tillhörande 
tabeller och 
löpande text.  
 
Svaghet: Denna 
studie var del av 
en annan 
forskningsstudie 
där kvantitativa 
frågor tog större 
plats än de 
kvalitativa 
frågorna. Detta 
kan ses som en 
svaghet då 
resultatet av de 
kvalitativa 
frågorna endast 
är en liten av 
hela 
forskningsresulta
tet. Större andel 
män än kvinnor 
som deltog i 
studien vilket 
kan vara en 
svaghet. 

Symtomkontroll: Smärta sågs som den största rädslan. Patienterna ville dö värdigt 
och inte i smärta. 
   
Livskvalitet:  Kännetecknades som välbefinnande utan närvaro av lidande och 
förlängt döende. 
 
Ha personer närvarande: Patienter ansåg det viktigt att ha närstående hos sig under 
dödsögonblicket. Men det fanns några patienter som uttryckte det motsatta. 
 
Dödsförloppet: Patienter ville inte att dödsögonblicket skulle vara onödigt långt. 
Flera patienter ville dö i sömnen, medan några patienter ville vara medvetna i sinnet 
när döden närmade sig.  
 
Plats: Majoriteten fördrog att dö hemma i en bekant miljö. Men det fanns de patienter 
som hellre vill dö på sjukhus, pågrund av att det upplevdes som en mer kontrollerad 
miljö. För många patienter var val av plats för döendet kopplat till närstående nära sig 
och att de hade medicinsk hjälp till förfogande. 
 
Beslutsamhet: Patienter ville inte dö med obesvarade frågor. De ville hinna förbereda 
sig för döden.  
 
Spirituellt: Några patienter uttryckte en vilja att ha en präst närvarande under 
dödsögonblicket, medan andra patienter ansåg att om det inte var av betydelse.  
 
Aspekter på vården: Patienterna ansåg det viktigt i upplevelsen av en god död att ha 
god relation till personal, de skulle bli behandlade som en egen och hel person och de 
erhöll en god vårdkvalitet. Patienterna belyste även vikten  av delaktighet i 
behandlingen då det skapade en känsla av kontroll.  
 
Accepterandet av döden: För att uppnå en god död tyckte flera patienter det vara av 
vikt att acceptera döden. Genom att vara mentalt förberedd på döden gjorde de 
dödsförloppet mer hanterbart. 
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Författare,  
Artikelns titel, 
tidskrift, Land   

Syfte Design Värdering Resultat 

Vig, E. K. & 
Pearlman, R. A. 
(2003).  
 
Quality of Life 
While Dying: A 
Qualitative Study 
of Terminally Ill 
Older Men.  
 
Journal of the 
American 
Geriatrics 
Society, 51, 1595-
1601. Hämtad 
från databasen 
CINAHL with 
Full Text. 
 
Land där studien 
är utförd: USA 

Att karaktärisera 
upplevelsen av 
livskvalitet under 
döendet från 
perspektivet av 
terminalt sjuka 
män.  

Design: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: Förväntades enligt 
deras läkare ha mindre än 6 månader kvar att leva i 
antingen cancer eller hjärtsjukdom. Patienterna vårdades 
på avdelningar för veteraner och de flesta var därför 
män. Urvalet begränsades då till enbart män, för att 
upprätthålla en homogen urvalsgrupp. 
Exklusionskriterier: Icke engelsktalande, måttlig till 
kraftigt nedsatt kognitiva förmåga eller för sjuka för att 
kunna besvara frågor.  
 
Urvalsförfarande: Potentiella studiedeltagare 
identifierades av läkare via deras patientlista på olika 
avdelningar från två universitetssjukhus. De mottog brev 
från deras läkare som innehöll information om studien. 
 
Urval:  41 patienter fick information om studien.  
 
Bortfall:  7 valde att inte delta och 8 blev svårt sjuka 
eller dog en tidigare död än väntat.  
 
Slutlig studiegrupp: 26 studiedeltagare. Alla var män 
med en ålder mellan 52-86 år. 13 hade en hjärtsjukdom 
och 13 hade en cancerdiagnos.  
 
Datainsamlingsmetod: Deltagarna intervjuades med 
öppna frågor som spelades in med bandspelare. 
Intervjuerna hölls på sjukhusets konferensrum eller i 
patienterna hem. Intervjuer fortsatte tills det att 
datamättnad uppstod.  
 
Analysmetod: Grounded therory. 

Styrkor: Urvalet, 
urvalsgruppen och 
datainsamlingsmetoden 
var utförligt beskrivet. 
Resultatet som 
presenterades var 
tydligt indelat i 
kategorier, där det 
fanns kopplingar till 
citat från patienterna 
vilket stärkte 
kategoriernas 
betydelse. 
 
Svagheter: Studien 
innehöll endast män. 
Forskarna genomförde 
en uppföljnings 
intervju 2-4 månader 
efter den första, dock 
kunde endast 54 % 
delta i den.  

Leva nära döden: Patienterna uttryckte betydelsen av att 
komma till ett accepterande av döendet. De värderade sin 
familj och vänner högt. Några patienter beskrev betydelsen av 
att vara delaktig i religiösa samfund. Att ha dagliga projekt 
och planer var viktigt och gav en känsla av normal funktion. 
Det hade inverkan på viljan att fortsätta leva trots närvaro av 
döden och döendet.  
 
Vänta på en övergång till aktivt döende: Vara redo för 
döden, så som förberedelser inför döden. Patienter beskrev 
förberedelser som en viktig del. Att genomföra förberedelser 
inför döden, belyste flera patienter i studien som viktigt för att 
göra övergången till döden lättare. Patienterna berättade även 
kring oron att inte kunna ta tillvara på sig själv och bli 
beroende av andra. 
 
Erhålla god sjukvård: Patienterna beskrev att de ville bli 
behandlade med respekt och inte som barn. De berättade om 
betydelsen av att inte behöva vänta länge vid vårdbesök och 
att vården skall vara lättillgänglig. Det är även viktigt att skapa 
en god relation och tillit till personal. 
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Artikelns titel, 
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Vig, K. E. & 
Pearlman, A. R. 
(2004). 
 
Good and Bad 
Dying From the 
Perspective of 
Terminally Ill 
Men 
 
Archives of Intern 
Medicine, 164, 
977-981. Hämtad 
från databasen 
PubMed with Full 
Text. 
 
Land där studien 
är utförd: USA 

Att få lärdom 
av hur 
terminalt 
sjuka män 
föreställer 
sig en god 
respektive 
dålig död.  

Design: Kvalitativ. 
 
Population: Inklusionskriterier: Förväntades enligt 
patienternas läkare ha mindre än 6 månader kvar att leva i 
antingen cancer eller hjärtsjukdom. Patienterna vårdades på 
avdelningar för veteraner och de flesta där var män. För att 
upprätthålla en homogen urvalsgrupp begränsades urvalet 
till enbart män.  Exklusionskriterier: Måttlig till kraftigt 
nedsatt kognitiv förmåga. Icke engelsktalande. Patienter 
som var för sjuka till att kunna besvara frågor på ett öppet 
sätt. 
 
Urvalsförfarande: Potentiella studiedeltagare 
identifierades av läkare via deras patientlista på olika 
avdelningar från två universitetssjukhus. De mottog brev 
från deras läkare som innehöll information om studien. 
 
Urval : 41 patienter fick information om studien.  
 
Bortfall:  7 valde att inte delta och 8 blev svårt sjuka eller 
dog en tidigare död än väntat. 
 
Slutlig studiegrupp: 26 studiedeltagare. Alla var män 
mellan 52-86 år. 13 hade en hjärtsjukdom och 13 hade en 
cancerdiagnos. 
 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer med halvstrukturerade 
frågor som spelades in. Patienterna skulle beskriva en god 
och dålig död. Patienterna skulle även lista vad som var av 
betydelse i livets slutskede. Intervjuer fortsatte tills det att 
datamättnad uppstod.  
 
Analysmetod: Grounded therory.  

Styrkor: Urvalet, 
urvalsgruppen och 
datainsamlingsmetoden 
var noggrant beskrivet. 
Tabellerna som fanns 
presenterade i resultatet 
gav en tydlig koppling 
tillsammans med citat. 
 
Svagheter: Studien 
innehöll endast män vilket 
kan vara en svaghet.  
Kategorierna i tabellerna 
kunde utvecklas 
ytterligare i den löpande 
texten i resultatet.    

Resultatet visade på olika kännetecken för en god respektive 
dålig död. Dessa kännetecken framträdde om minst tre av 
studiedeltagarna nämnde dem i beskrivningen av en god eller 
dålig död.  
 
Kännetecknen på god död: Att patienten dör i sömnen, att 
döendet sker snabbt, vara smärtfri, vara i fred med Gud, dö 
en fridfull död och vara utan vetskap om när döden kommer. 
 
Kännetecken på dålig död: Dö en smärtfull död, förlängt 
döende, lidande vid döendet, vara en börda för andra, ha 
andnöd och att inte vara tillfreds med Gud inför döendet.  
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Syfte Design Värdering Resultat 
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End of living: 
maintaining a lifeworld 
during terminal illness. 
 
Psychology and Health, 
24(10), 1229–1243. doi: 
10.1080/088704408023
20463 
 
Land där studien är 
utförd: USA 

Att förtydliga 
de sätt 
människor som 
närmar sig 
livets slut 
bibehåller sin 
livsvärld och 
håller samman 
livet på och att 
undersöka 
sambanden 
mellan olika 
typer av 
sammankoppli
ngar till livet 
och potentiella 
begränsningar 
på grund av sin 
sjukdom och 
deras 
psykologiska 
tillstånd. 

Design: Fenomenologisk. 
 
Population: Inklusionskriterier: Icke dementa 
vuxna med cancer eller AIDS som, enligt deras 
doktorer, hade en överlevnadsprognos på 6 mån – 1 
år. De vårdades i hemmet och hade en närstående 
som var primärt ansvarig för vården. 
 
Urvalsförfarande: Ansvariga doktorer utsåg 
potentiella deltagare utifrån inklusionskriterierna. 88 
deltagare utsågs.  
 
Urval  : De deltagare som fullföljde två intervjuer 
eller fler användes som underlag för studiens analys.  
 
Bortfall:  Ej beskrivet. 
 
Slutlig studiegrupp: 32 deltagare utförde två 
intervjuer eller fler. Förhållandet mellan deltagare 
med cancer respektive AIDS var relativt jämnt 
fördelat; 17 resp. 15 deltagare. Åldersspannet var 
27-73 år. 20 av de 32 deltagarna hade avlidit vid 
studiens slut. 
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 
intervjuer. Två intervjuer eller fler per deltagare som 
spelades in. Intervjuerna utfördes en gång per månad 
fram till dödstillfället. Om patienternas hälsa 
stabiliserades eller förbättrades utfördes intervjuer 
varannan månad. Materialet transkriberades. 
 
Analysmetod: Fenomenologisk, tematisk analys. 
 

Styrkor: 
Intervjufrågor rörande 
många olika aspekter. 
Fokuserar på 
upplevelsen. 
 
Svagheter : Eventuellt 
kan intressant material 
ha missats då de 
intervjuer som inte fick 
någon uppföljning 
exkluderades. Syftet var 
inte att undersöka 
upplevelsen över tid. 
Svårt att veta om 
närståendeperspektivet 
inkluderats i resultatet 
eller var det presenteras. 
Kan potentiella deltagare 
ha exkluderats på grund 
av att de inte har någon 
närstående som primärt 
ansvarig för vården?  

Leva sista tiden: De flesta deltagarna såg inte sig själva som 
döende på grund av att de levt med sina diagnoser under 
många år, ofta längre än förväntat. De upplevde ofta att 
upplevelsen av hälsa/ohälsa inte överensstämde med den 
kliniska bilden. 
 
Behållen livsvärld: Relationer; nära relationer med familj 
och vänner, vida relationer med samhället. Spiritualitet; att 
förstå och förklara sin situation och världen i spirituella 
termer. Finna möjlighet att tillgodose spirituella behov trots 
fysisk begränsning. Målorientering; anpassa mål efter den 
nya situationen, nya realistiska mål, nya lösningar, planera 
och utföra, något att se fram emot. 
 
Störd livsvärld: Försämrad kognitiv funktion; försämrad 
förmåga att förstå och komma ihåg gjorde att deltagarna blev 
mer beroende av andra. Ouppnåeliga mål; att inte kunna nå 
uppsatta mål gjorde deltagarna olyckliga och oförmögna att 
hitta njutning i livet. Pågående missbruk; missbrukare hade 
en störd livsvärld redan innan sjukdom. 

 


