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Sammanfattning 

Bakgrund: I den palliativa vården är den förebyggande vården viktig, sjuksköterskan bör 

ligga steget före och förstå vad som är vanligt förkommande situationer, problem och 

symptom för den enskilde patienten.  För att kunna ge varje patient individuellt anpassad vård 

och lindra lidande är det viktigt att ha kunskap om hur den sista tiden i livet kan upplevas. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens upplevelse av att leva nära 

döden. 

Metod: En litteraturstudie med strukturerad sökning och deskriptiv design utfördes med 

sökning i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Elva kvalitativa artiklar som 

besvarade studiens syfte valdes ut och analyserades. Resultatet belystes med hjälp av 

modellen De 6 S:n. 

Resultat: Att leva nära döden var en individuell upplevelse som upplevdes på olika sätt. 

Oavsett vilken livssituation personerna befann sig i, led patienterna av olika förluster. Hur 

personen hanterade sin situation påverkades av flera olika faktorer. Personens egen självbild, 

grundinställning till livet och förmågan att hantera vara i en kris. Självbestämmandet och 

möjligheten att vara delaktig i sin vård, att ha stöd/eller sakna stöd och förståelse från 

närstående och personal. Vissa deltagare kunde beskriva att de var tacksamma över sitt liv, 

ville dela med sig av sin livsberättelse, en del deltagare försökte se en mening i sitt lidande. 

Deltagare som inte var optimalt symptomlindrade, besvikna och frustrerade på livet önskade 

sig en snabb död. 

Slutsats: Resultatet visade på att upplevelsen av att vara en börda för andra innebar ett stort 

lidande. För att minska på sitt lidande hade deltagarna olika strategier. Samtal och 

kommunikation med någon som lyssnar och försöker förstå kan ge lindring. Att arbeta enligt 

en personcentrerad modell kan vara betydelsefullt för patienten och sjuksköterskan. Genom 

att samtala om de områden som resultatet pekade på som angelägna för patienten kan 

sjuksköterskan inge hopp och minska lidandet.  

Nyckelord: Patients, Experiences, End of Life      



1 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Innehållsförteckning 
INLEDNING .............................................................................................................................. 2 

Synen på döden ...................................................................................................................... 2 

Döden som religiös händelse- den traditionella döden .......................................................... 2 

Döden som en medicinsk händelse- den moderna döden ...................................................... 2 

Hospice och den palliativa vårdens utveckling ...................................................................... 2 

Den individuella döden - den postmoderna döden ................................................................. 4 

Döden som livskris ................................................................................................................. 4 

En värdig död ......................................................................................................................... 5 

2.PROBLEMFORMULERING ................................................................................................. 7 

3. SYFTE: ................................................................................................................................... 7 

4.METOD ................................................................................................................................... 7 

Design ..................................................................................................................................... 7 

Datainsamling: ....................................................................................................................... 7 

Sökstrategi .............................................................................................................................. 7 

Urval ....................................................................................................................................... 8 

Värdering och etiska överväganden ....................................................................................... 8 

Dataanalys .............................................................................................................................. 8 

5. RESULTAT ........................................................................................................................... 9 

Självbild ................................................................................................................................. 9 

Självbestämmande .................................................................................................................. 9 

Sociala relationer .................................................................................................................. 10 

Sammanhang ........................................................................................................................ 10 

Strategier .............................................................................................................................. 11 

Symptomlindring .................................................................................................................. 12 

7. METODDISKUSSION ........................................................................................................ 13 

8.RESULTATDISKUSSION ................................................................................................... 14 

10. KLINISKA  IMPLIKATIONER ........................................................................................ 17 

REFERENSLISTA: ................................................................................................................. 18 

BILAGOR 

1.Sökmatris  2. Granskningsmall 3. Artikelmatris 



2 

 

INLEDNING   
De senaste åren har det framställts olika styrdokument med mål att vården den sista tiden i 

livet skall utformas så att den ska ge hög livskvalitet och värdighet oavsett vilken sjukdom 

personen är drabbad av, och oavsett var personen vårdas. Vården och omsorgen skall även 

gälla för de närstående, ”Döden angår oss alla” (SOU2001:6) 

Sjuksköterskans etiska regler betonar att det är av stor vikt att sjuksköterskan sätter sig in i 

den enskilda patientens behov och möter patienten med hänsyn och respekt till människans 

vanor, tro, och värderingar (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007)  

På flera av Sveriges palliativa enheter och hospice används idag de 6Sn som en modell som 

konkret kan bidra till en personcentrerad vård och en god död. Då författaren sedan några år 

arbetat med modellen De 6 S:n var det av intresse att se om modellen kunde jämföras med det 

som framstod som viktigt för patienterna i studierna.  

1.BAKGRUND 

Synen på döden 
I alla kulturer och i varje tid har det funnits en uppfattning om vad döden är i förhållande till 

livet. På det sätt kulturen betraktar döden som begrepp ger effekter på hur den som är döende 

blir bemött och hur själva döden hanteras. Om en kultur till det yttre ser ut som den accepterar 

dödens verklighet, men egentligen präglas av ett inre förnekande kommer de döende 

människorna att förlora sin plats bland de levande. En kultur som erkänner döden som ett 

oundvikligt slut leder till att de människor som lever i livets slutskede bli bemötta och 

respekterade som levande människor fram till sin död (DeMarinis, 1998). 

Vad som är ett gott liv och en god död finns det olika föreställningar om i vårt pluralistiska 

samhälle idag. Det finns således inget rätt eller bästa sätt att dö på, olika föreställningar lever 

sida vid sida. Det som anses ha samband med vårt synsätt att se på liv och död har med vår 

livsåskådning, livstolkning och livsstil att göra; vårt sätt att se på världen (Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed, 2012)  

Döden som religiös händelse- den traditionella döden 
I början av 1900 talet var Sverige ett jordbrukssamhälle, människor levde tillsammans i flera 

generationer och tog hand om sina sjuka och åldrande släktingar. Döden var en naturlig del av 

livet och det fanns traditioner och erfarenheter som vägledde de anhöriga att ta hand om den 

sjuke och de döda (DeMarinis, 1998). Döden sågs då som en religiös händelse och prästen var 

då en auktoritet som kallades på när någon blev allvarligt sjuk. Religionen hade en större 

betydelse än nu, bönen var central och prästen var den som kunde ge frid åt den sjukes själ. 

Hoppet för en sjuk person var att få ett evigt liv (Ternestedt et al. 2012). 

Döden som en medicinsk händelse- den moderna döden  
I och med industrialismen och att allt fler människor flyttade till städerna bröts traditionerna. 

Den medicinska utvecklingen ledde då även till att allt fler sjukdomar och symptom kunde 

lindras och botas, medel livslängden ökade. Vetenskap och läkare ersatte religion och prästen. 

När däremot inte sjukdomen kunde botas, sågs döden som ett misslyckande och den döende 

kunde förskjutas (Ternestedt, et al. 2012). 

Hospice och den palliativa vårdens utveckling 
Dame Cicerly Saunders startade det första hospicet i England år 1967, hon hade i sitt arbete 

som sjuksköterska, kurator och läkare konstaterat att det var ett stort lidande bland de 

personer som skulle dö. ”Total Pain" var ett begrepp som Cicerly Saunders myntade. Med det 
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menade hon att smärta ofta var en kombination av fysisk, psykisk, social och andlig/ 

existentiell dimension (Ternertedt, et al. 2012). Hennes tankar att främja patientens 

livskvalitet till livets slut ligger till grund för hospicefilosofin. Hospicefilosofin utgår från en 

helhetssyn på människan, personens livsåskådning, tankar, känslor, livsstil och socialt nätverk 

skall ha betydelse för hur vården utformas. WHO´s definitioner av palliativ vård grundar sig 

på hospicefilosofin (Ternestedt, et al. 2012).  

Definition av palliativ vård enligt WHO, 2002 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 

för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 

sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, 

noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

existentiella problem.  

* Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. 

* Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process. 

* Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. 

* Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård. 

* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt som möjligt fram 

till döden. 

* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under 

patientens sjukdom och efter dödsfallet. 

* Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers 

behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rådgivande samtal.  

* Befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv 

bemärkelse. 

* Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier som syftar till att 

förlänga livet såsom cytostatika och strålbehandling. Palliativ vård omfattar även 

sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om 

plågsamma symptom och komplikationer.  

Ref: National cancer control programs: policies and managerial guidelines, 2nd ed. 

Geneva, World Health Organization, 2002 Svensk översättning: Kenne-Sarenmalm 

E, Fürst CJ, Strang P, Ternestedt BM 

 

 



4 

 

Döden är en del av livet och målet med hospicevården är att ge den sjuka personen möjlighet 

att återvinna makten över livet fram tills döden, genom optimal symtomlindring, fysiskt, 

psykiskt, socialt och andligt stöd (Källström, 2009).  

Ordet ”Palliativ” kommer från latinets Pallium som betyder mantel i betydelse av beskydd, 

varm och kärleksfull omsorg, en djup mänsklig solidaritet (Beck-Fries, & Strang, 2005). Den 

palliativa vården är inriktad på att lindra utan att påverka förloppet av sjukdomen. Det är inte 

en aktivt livsuppehållande vård men en aktivt livsbejakande och lindrande vårdform (Beck-

Fries & Strang, 2005;Öhlén, 2001). I den palliativa vården är den förebyggande vården av 

stor vikt, att ligga steget före och förstå vad som är vanligt förkommande situationer, problem 

och symptom för den enskilde patienten(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-

2014). 

Den individuella döden - den postmoderna döden 
Samhället idag kallas för informationssamhälle eller omväxlande för kunskapssamhället. 

Kunskap och information kan spridas snabbt över hela världen. Teknologi  och medicinsk 

utveckling leder till förbättrade livsvillkor och livskvalitet för många människor. Utmärkande 

för vår tid är en stark individualism, personen vill själv bestämma över sitt liv och sin vård. 

Präst och läkare är inte längre lika självklara auktoriteter som tidigare. De medicinska 

framgångarna har gjort att människor kan leva allt längre med olika sjukdomar som tidigare 

förkortade livet (Ternestedt, et al. 2012). I dagens mångkulturella och individualistiska 

samhälle förekommer olika sätt att se på döden men även olika synsätt i en och samma person 

kan förekomma (Ternestedt, et al.2012). 

Döden som livskris 
Döendet är en erfarenhet som kommer delas av alla människor och förklaras av 

Cullberg(2000) och även av Erik H Eriksson judisk-amerikansk psykoanalytiker som en 

utvecklings- och livskris. Människan går under sitt liv igenom ett visst antal kriser, dessa 

kriser löser människan utifrån sin person och tidigare erfarenheter antingen på ett konstruktivt 

eller på ett destruktivt sätt. Den sista krisen då människan närmar sig sin egen död kan leda 

till mognad dock inte alltid. Cullberg förklarar det även som en psykisk kris. Döden kan ge 

människan en traumatisk kris och de faser människan går igenom enligt ett typiskt mönster är 

chockfas, reaktionsfas, nyorienteringsfas och återhämtningsfas (Cullberg 2000) Ordet kris 

betyder egentligen avgörande vändning, psykisk kris kan definieras som: utifrån en 

omvälvande situation betingat tillstånd . När stora värden sätts på spel som mellan liv och död 

kan man tala om en existentiell kris ”När krisen blir så kraftig att vi inte längre förmår 

skydda oss från tankar på döden, meningslösheten, skulden och den existentiella ensamheten - 

då handlar det primärt om en existentiell kris” citat James Bugental (Sand & Strang, 2013 

sida 15). 

Elisabeth Kubler-Ross, schweiz-amerikansk psykiatriker är känd för sina intervjuer med 

döende, har uppmärksammat att oavsett var i sjukdomen personerna befann sig var det vanligt 

att de intervjuade beskrev att de behöll ett visst mått av hopp. Kubler-Ross delade in 

livskrisen av att vara döende i olika reaktionsfaser: förnekande, vrede, köpslående, depression 

och accepterande (Hermansson, 1990). 

Psykiatriker A. Weisman tänker sig att människan använder sig av begreppet coping för att 

möta och övervinna sin sårbarhet och påfrestningar som mötet med döden innebär 

(Hermansson, 1990). Coping kan definieras enlig följande, allt det en person gör med ett 

problem i syfte att återfå lugn, lindring, belöning och återställd jämvikt (Cullberg, 2000). 
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De två amerikanska medicinska sociologerna Glaser och Strauss forskade om döendes 

upplevelser under 1960 talet. De uppmärksammade bland annat vikten av de så kallade 

brytpunkterna, som kan vara flera under sjukdomsperioden fram till döden; då patienten 

övergår från kurativ behandling till palliativ fas, från slutskedet in i själva döendeprocessen . 

Glaser och Strauss har även beskrivit vilken insikt och medvetenhet om allvaret i 

livssituationen patient, närstående och vårdare kan inta, och hur detta påverkar samspelet dem 

emellan (Källström, 2009). 

En värdig död 
Detta begrepp har på senare år använts allt oftare för att beskriva målet för vården vid livets 

slut. Symptom som ger lidande, att bli beroende av andra människor och minskad autonomi 

leder till att värdigheten hotas. Att känna stöd och förståelse från närstående och omgivning 

påverkar den döendes upplevelse av värdighet (Källström, 2009). 

Föreställningarna om vad en värdig död innebär skiljer sig från människa till människa(SOU 

2000:6; 1999). Att få dö utan föregående sjukdom, få dö i sömnen, vara medveten ända fram 

till slutet, få dö i sitt egna hem, eller att få dö en snabb död (Ternestedt, et al 2012). 

Psykiatrikern A. Weismans forskning ville ge svar på vad som är en värdig död. Forskningen 

sökte vilka faktorer som är viktiga för att uppnå en efter omständigheterna så värdig död som 

möjligt ”an appropriate death” - eller en död som var avpassad efter individens personliga 

livsstil, och som gav i bredare perspektiv meningsfullhet. 

 Frågorna som ställdes var:  

*Fick Patienten adekvat vård och smärtlindring i livets slutskede? 

*Hur självständig kunde personen vara intill döden? 

*I vilken utsträckning kunde hen bevara viktiga relationer under slutfasen av livet? 

*Dog personen med en acceptabel självbild och en känsla av personligt värde? 

*Fanns det tecken på konfliktlösning? 

*Hur var det personens eget samtycke till att dö, hade hen kommit fram till att hen inte hade 

något mer att leva för? (Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson 2002). 

Teorin grundar sig på hur vårdarna uppfattade om den döende personen fick en värdig död, 

och var således retrospektiv(Ternestedt, et al. 2002). 

Personcentrerad omvårdnad och De 6 S:n 

De sex frågorna ovan som Weissman använde sig av har via Alice Rinnel Hermansson och 

Britt-Marie Ternestedts forskning utvecklats till en arbetsmodell vars mål är att förstärka 

hospicefilosofin. Den palliativa värdegrunden och modellen skall även vara ett redskap för 

vårdaren att utföra personcentrerad vård (Ternestedt, et al. 2012). Grunden är att patientens 

berättelse om sig själv som person och sin livshistoria, nuvarande hälsoläge, känslor och 

tankar inför framtiden är viktiga utgångspunkter i vården (Ternerstedt, et al. 2012). Patientens 

egen livserfarenhet möter då personalens yrkeskunskap och ur detta möte utformas vården till 

vad som är möjligt att göra utifrån patientens hälsoläge och de resurser som finns till 

förfogande (Ternerstedt, et al. 2012). Människans självbild och självbestämmande är centrala 
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och skall respekteras samtidigt som personalen inte får abdikera från vetenskap och beprövad 

erfarenhet (Ternestedt, et al. 2012). Modellen kallas för De 6S:n se nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett personcentrerat arbetsätt innebär att se människan bakom sjukdomen, för att nå dit gäller 

för vårdaren att skapa en relation med patienten. För patienten kan ett möte med vårdaren vara 

till stöd och bidra till att han/hon känner sig sedd och bekräftad och genom detta får lindring i 

sitt lidande (Sand & Strang, 2013). Joyce Travelbees omvårdnadsteori stämmer väl med den 

palliativa och personcentrerade vården, omvårdnad beskrivs av henne som en mellanmänsklig 

process mellan sjuksköterskan och personen med det menade hon att sjuksköterskan och 

patienten skulle lägga sina roller åt sidan och mötas som två individer.  Hon tar starkt avstånd 

från generaliserande människosyn och tar även upp sjuksköterskans ”terapeutiska användande 

av sig själv” och sin kunskap för att medverka till en förändring av den sjuka individen, 

förändringen är terapeutisk om den lindrar patientens plågor (Kirkevold, 2000). 

 

Självbild: med självbild menas den bild personen har av sig själv, och 

hur personen tänker och känner inför sig själv, hur påverkas den bild 

personen har av sig själv när han/ hon är svårt sjuk  

Självbestämmande: vad är viktigt för personen att själv bestämma om 

och hur delaktig vill personen vara i sin vård. När personen inte kan 

bestämma själv; vem vill han/ hon skall föra personens talan. 

Sociala relationer: vilket nätverk finns runt personen och vilka 

relationer är viktiga för personen att upprätthålla, och på vilket sätt vill 

hen umgås med de närstående  

Sammanhang: personens livsberättelse, hur ser personen på sitt levda 

liv (bakåt) och hur ser personen på sin nuvarande situation. I livets 

slutskede har många ett behov av att sammanfatta sitt liv och se något 

slags sammanhang och mening 

Strategier: Hur tänker personen om sin tid framåt? Personens vilja/ 

möjlighet att om hen så önskar förbereda sig på sin annalkande död, 

eller inte förbereda sig på döden. Är det något personen hoppas hinna 

med innan döden. 

Symptomlindring: Vilka symptom lider personen av? Hur påverkar 

dessa symptom personens liv? Hur är symptomets, frekvens, 

varaktighet, karaktär, intensitet, och obehag? Vad lindrar och vad kan 

förvärra? Vanligt förekommande symptom hos döende kan vara: 

andnöd, smärta, fatigue, oro, ångest, illamående och mag-

tarmproblem(Ternestedt et al 2012). 
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2.PROBLEMFORMULERING 

 

Från att döden senare delen av 1900-talet varit tabubelagd så finns idag trots en större 

öppenhet fortsatt mycket okunskap och rädsla hos patienter, anhöriga och personal angående 

hur den sista tiden kan levas och upplevas, och om/hur det är möjligt att sluta sitt liv med 

bibehållen värdighet. 

En ökad medvetenhet, kunskap och förväntan bland allmänhet och patienter på vården, samt 

samhällets krav utifrån styrdokument och riktlinjer leder till att sjuksköterskor bör inhämta 

kunskap om hur den sista tiden i livet kan upplevas för patienten. Många patienter vittnar 

fortfarande om att de inte upplever sig sedda, bekräftade eller får den lindring de behöver, 

vilket får konsekvenser för dem själva men även för deras anhöriga.  

3. SYFTE: Var att beskriva patientens upplevelser av att leva nära döden 

4.METOD 

Design  
Studien utfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning. En litteraturstudie innebär 

att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett valt ämne (Kristensson, 2014). 

Tidigare gjord forskning granskades och analyserades i syfte att tillägna sig aktuell kunskap 

inom området.  

Datainsamling: 

Sökstrategi  
Databaserna som valdes till att söka artiklar var CINAHL, Medline och PsycINFO. CINAHL 

innehåller artiklar inom det vårdvetenskapliga området omvårdnad, Medline innehåller 

vetenskapliga artiklar framför allt inom den medicinska vetenskapen och PsycINFO har 

artiklar som tar upp psykologiska aspekter inom området omvårdnad (Kristensson, 2014). I 

Svenska MESH översattes ordet upplevelse till sense of coherence samt livets slut till end of 

life vidare till terminaly care. Vid första provsökningen användes dessa ord i kombination i 

CINAHL men utfallet blev endast 2 artiklar som dock inte svarade på syftet. De svenska 

orden: Patienters upplevelser, vid livets slut översatta till engelska blir patients, experiences, 

end of life, så istället för MESH rekommendation valdes de orden samt ordet: perspectives för 

att bredda sökningen. Sökningar utfördes därefter systematiskt i de tre databaserna. 

Sökningen i Medline gav via MESH, orden: terminally ill; Life Change Events; Death; 

terminally care. Sökningen  i Psyk INFO gav via” Term Finder” orden  terminally ill patients 

och palliative care. Experiences användes som keyword . Sökningen i Cinahl gav via 

”subjects headings list” sökorden: terminally ill patients; critically ill patients. Experiences, 

perspectives, end of life fick alla användas som keyword , då det inte fanns någon passande 

hänvisning i subject heading list, för att ytterligare bredda sökningen lades även ordet Quality 

of life till i sökningen i CINAHL (se bilaga 1) 

Begränsningar : 

Sökningen begränsades till vetenskapligt granskade artiklar om vuxna, skrivna och 

publicerade på engelska mellan åren 2004-2014. 
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Urval 
Vid första sökningen i de 3 databaserna blev det sammanlagt 388 artiklar 

Urval 1: efter genomläsning av rubrikerna gallrades artiklar bort då rubriken inte svarade på 

syftet. Många artiklar som exkluderades beskrev närståendes och vårdpersonalens 

upplevelser. Ett fåtal artiklar beskrev minoritetskulturers upplevelser av palliativ vård och 

döden, även dessa gallrades bort då en mer övergripande bild önskades. Det återstod då 62 

artiklar. Några artiklar kom upp på både PsykINFO och på CINAHL och då räknades artikeln 

in i resultatet endast en gång. Artiklar söktes även via referenslistor och via manuell sökning 

vilket tillförde fyra artiklar. 

Urval 2: Efter läst abstrakt exkluderades: review artiklar, artiklar skrivna utifrån 

enskild/enskilda patienters upplevelse och pilot studier . En pilotstudie är en förstudie eller en 

studie där man prövar ut relevanta frågor som skall användas i en senare studie (Patel & 

Davidsson, 2003). Även studier som beskrev och utvärderade en viss metod, beskrev en 

specifik upplevelse eller studier som utvärderade skattningsskalor exkluderades. Därefter 

återstod elva artiklar inklusive de artiklar som hittats via manuell sökning. 

Värdering och etiska överväganden 
Artiklar som togs med i studien utom en uppgavs vara etiskt granskade. Även den artikel som 

saknade etisk granskning inkluderades då den var utgiven av en tidskrift vars kriterier för 

publicering är etisk granskning. De elva artiklarna genomgick bearbetning utifrån en 

kvalitativ granskningsmall inspirerad av Willman, A., Stoltz, P.& Bahtsevani,C (2006). 

(bilaga 2). En artikelmatris sammanställdes för att få en överblick över innehåll och kvalitet. 

(bilaga 3) Författaren har under analysprocessen varit medveten om sin egen förförståelse, 

och strävat att försöka sätta den inom parentes. Att vara objektiv anses vara av stor vikt inom 

fenomenologisk forskning, samtidigt kan ens förförståelse och tolkningar vara en viktig 

komponent för att identifiera essensen (Kristensson, 2014) 

Dataanalys  
För att främja patientens delaktighet och ett så bra liv som möjligt vid livets slut har det 

utarbetats en modell som kallas för De 6S:n (Ternestedt, et al. 2012). Denna modell användes 

till att belysa och strukturera de upplevelser som framkom i studierna. En innehållsanalys av 

det samlade textmaterialet gjordes av olika upplevelser som beskrevs i artiklarna 

(Kristensson, 2014). Vissa upplevelser sammanföll ibland mycket tydligt med De 6 S:n, några 

upplevelser var mer komplexa och kunde placeras i flera av De 6 S:n  

De upplevelser som uppmärksammades hos de svårt sjuka och döende deltagarna i artiklarna, 

markerades. Med hjälp av anteckningar i marginalen gavs en god överblick över resultatet i 

studierna. Vid analys av artikelinnehållet plockades upplevelserna ut, bearbetades textmässigt, 

grupperades systematiskt och sammanställdes till ett resultat för att svara på syftet 

(Kristenson, 2014) Genom att dokumentera varje studie, anteckna upplevelserna som passade 

in under S:n samt anteckna det som var komplext eller svårt att placera under ett specifikt S så 

framträdde ett resultat. Därefter fick varje enskild studie jämföras med de andra studierna och 

sammanställas.  
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5. RESULTAT 
Nedan följer en redovisning av patienternas upplevelser placerade under respektive rubrik av 

De 6 S:n. 

Självbild 
När personer närmar sig döden och livshotande sjukdom allt mer gör sig påmind i deras liv på 

grund av olika symptom, begränsningar och handikapp leder det för de allra flesta till en 

överväldigad känsla av att förlora kontrollen, sin identitet och bilden av sig själv så som de 

var innan sjukdomen (Philip et al. 2014). Det kunde vara rollen som ansvarsfull förälder, 

stödjande make och yrkesroll. Den livshotande sjukdomen innebar då att leva med många 

förluster (Andersson, Hallberg& Edberg 2008; Ho et al. 2013; Nilmanat et al. 2010). 

Dagliga påminnelser om förlust av sin självständighet och att istället bli allt mer beroende av 

andra ledde till en känsla av sårbarhet, ovärdighet och hjälplöshet (Mc Pehrson, Wilson & 

Murray 2007; Nilmanat, et al. 2010; Philip, et al. 2014). 

Personer som drabbades av livshotande sjukdom beskrev att de fick kämpa för att förlika sig 

med att få hjälp från andra, vilket innebar en förlust av kontroll, och ledde även till en 

upplevelse och insikt av att vara till börda för andra (Mc Pehrson et al. 2007;Nilmanat et al. 

2010). Problemet förvärrades för de personer som innan sjukdom beskrev sig själva som 

starka och oberoende individer och som andra skulle vänt sig till i en kris (Mc Pehrson, et al. 

2007). Att få behålla sin värdighet kunde innebära att de försökte klara sig själv så mycket 

som möjligt (McPehrson, et al. 2007). Att få överlämna sig i andras händer, närstående eller 

professionella upplevdes leda till försämrad autonomi men kunde också innebära en befrielse 

och lättnad, en känsla av trygghet och säkerhet för den enskilda personen (Andersson et al 

2008) 

Sjukhusvårdade patienter upplevde att de inte alltid kunde räkna med att ha förståelse för sina 

upplevelser i sin nya situation (Spichiger, 2008). När de upplevde att de bemöttes med 

vänlighet, ett glatt ansikte, vårdades med varliga händer, när vårdarna var intresserade av 

deras bakgrundshistoria och deras situation gav de dem en känsla av hopp (Ellingsen, 

Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alsvåg 2013).  När de möttes av det motsatta blev de 

istället påminda om sin stora sårbarhet (Ellingsen, et al. 2013; Nilmanat, et al. 2010; 

Spichiger, 2008). När sjukdomens symptom påverkade livet försökte de inte klaga dels för att 

inte oroa sina närstående och/eller inte visa sin sårbarhet.(Andersson, et al. 2008; Mc Pehrson 

et al. 2007). 

I en studie bekymrade sig en av deltagare för sitt utseende. Det var en äldre dam som inte 

ville se ut som ett levande vrak, då hon oroade sig för att skrämma sina barnbarn (Anderson, 

et al. 2008). 

När sjukdomen blev ett med kroppen krävdes att allting gick mycket långsamt, en vård i 

samklang med patientens rytm gav lindring och bekvämlighet för patienten. Det frigjordes 

energi och patienten förmådde göra det omöjliga möjligt (Ellingsen, et al.2013) 

Självbestämmande 
Det var för de flesta deltagarna mycket viktigt att vara delaktiga i vårdens beslut och själva få 

bestämma om vårdnivå i samråd med läkare och familjemedlemmar. Detta gav patienterna en 

minskad känsla att vara en börda för sin omgivning (Ho, et al 2013;Mc Pehrson et al 2006). 
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När sjukdomen tog ifrån dem exempelvis förmågan att äta själv ville de åtminstone få 

bestämma vem som hjälpte till med matintaget (Ho, et al.2013). 

Att få hjälp utan att behöva be om hjälp önskades av flera deltagare (Ellingsen, et al. 2013). 

Det var en utmaning att be om hjälp särskilt när vårdarna gav intryck av att vara upptagna och 

stressade, det gav en känsla av att tiden förkortades för personen. Att be om hjälp gav en 

känsla av att tvingas ta någons tid men att bli erbjuden hjälp utan att be om det gav en känsla 

av att bli given mer tid (Ellingsen, et al. 2012).  

Sociala relationer 
När personer drabbades av livshotande sjukdom innebar det också en sorg över förlusten av 

sina relationer(Spichiger 2009; Ho et al.2013). Att behöva lämna sin familj och vänner var 

svårt, deltagarna kände sig behövda av sina närmaste, och de hade svårt att samtala om döden 

med sin familj (Hall et al.2010). En deltagare beskrev besvikelsen över att bli övergiven av 

sina vänner då de aldrig besökte honom (Ho, et al. 2013). Deltagarna kunde också uppleva 

relationer som gav styrka och glädje (Ho, et al. 2013; Wrubel, Acree, Goodman & Folkman, 

2009). Några deltagare uttryckte en känsla av att vara kärleksfullt omsluten av sina närmaste 

(Wrubel, et al. 2009). Relationernas känslomässiga betydelse uttrycktes på olika sätt. 

En man berättade att samtidigt som han fick diagnosen AIDS föddes hans brorson. Mannen 

beskrev hur han kom bort från påminnelser om negativa upplevelser som sjukdomen 

orsakade. När brorsonen var i hans närhet gav det honom stor glädje (Wrubel, et al. 2009).  

En del personer upplevde att familjebanden blivit starkare på grund av den nya livssituationen 

och att detta gav tillförsikt och hopp (Ho et al. 2013). I familjer där det fanns olösta konflikter 

orsakade det svårt lidande. Bundna av tradition, hierarki och stolthet kunde det vara svårt att 

erkänna sina känslor vilket kunde leda till tårar, aggresivitet, matvägran eller andra 

självdestruktiva tillstånd (Ho et al. 2013). Relationer utanför den närmaste familjen kunde 

även ge stor mening. Att ha ett fortsatt engagemang i föreningsliv och liknande kunde 

upprätthålla en känsla av mening (Wrubel et al. 2009). Det kunde också vara meningsfullt att 

kunna vara till hjälp för andra (Gourdji, McVey & Purden, 2009). Att ha tilltro och känna 

trygghet med sina vårdare var av stor betydelse, en deltagare beskrev hur han plötsligt kunde 

stödja på sina ben och ta ett par steg. Enligt honom var detta möjligt på grund av den trygghet 

och lugn han kände genom sin sjukgymnast (Ellingsen et al.2012). 

Deltagarna som upplevde att de var till en börda för sin omgivning försökte på olika sätt 

minska belastningen på andra, olika strategier fanns för att bidra till det (Mc Pehrson 2006, 

Ho et al 2013).  En del förberedde sin död och begravning. Andra utvecklade nya rutiner och 

tilldelade sina närstående nya roller i familjen (Ho et al 2013). Denna strategi kunde till viss 

del bidra till en känsla av fortsatt ömsesidighet inom relationen och gav en upplevelse av att 

de kunde minska belastningen på vårdgivarna (Mc Pehrson 2006). När deltagarna insåg att 

deras närstående skulle bli allt för belastade ville de avsluta sina liv på en vårdinrättning eller 

hospice (Mc Pehrson et al. 2007;Spichiger 2008). Det var likaså viktigt för den sjuka 

personen att veta att de närstående kunde få omsorg och stöd av sjukvårdpersonalen (Gourdji 

et al. 2009). 

Sammanhang 
 

Patientens upplevelse av att uppnå en god livskvalitet i slutet av livet påverkades av att ha 

möjlighet att vara i sin vardagliga värld, att leva i en omvårdande miljö och vara sysselsatt 

med det personen vanligen gjorde (Andersson et al. 2008; Gourdji et al. 2009). Personer som 
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på grund av sjukdomen varit tvungna att flytta från sina hem för att få vård, eller för att de 

inte längre kunde bo kvar i sin vanliga bostad kunde uppleva att hela deras liv tagits ifrån 

dem; deras sociala relationer, bostad och jobb (Ho et al.2013; Montoya-Juarez, et al 2013). 

Men att befinna i sig i ett nytt sammanhang, på sjukhus, hospice eller på ett äldreboende 

kunde också innebära en trygg och säker miljö för den sjuke. När deltagarna bemöttes av 

medmänsklighet och värme av de professionella vårdarna gav det dem styrka och mening i 

livet (Andersson et al 2008;Gourdji 2009; Spichiger 2009). Det var viktigt att hålla ihop sitt 

liv och ges möjlighet att ägna sig åt det som framträdde som viktigast i den nya situationen 

(Andersson et al 2008; Ho et al 2013; Wrubel, 2009). Mening med tillvaron söktes på olika 

sätt, som att känna igen sig själv, bevara sin självbild och ha medinflytande över sin 

situation(Gourdji et al.2009; Wrubel et al 2009). Upplevelsen av välbefinnande och hälsa 

stämde inte alltid med hur läkaren bedömde personerna, de kunde ibland må sämre än vad 

exempelvis provsvaren visade och tvärtom. Konsekvent för alla deltagare i en studie var att 

mellan läkarmöten, behandlingar och andra aktiviteter kopplade till sin sjukdom, fanns det tid 

då deltagarna hade energi att uppehålla sina intressen och ägna sig åt det som var 

betydelsefullt för dem själva (Wrubel et al 2009). 

Att ha en upplevelse av att fortsätta med ett meningsfullt liv behövde inte ha med fysisk 

aktivitet att göra. En deltagare som på grund av dåligt allmäntillstånd i stort sett var bunden 

till sängen, kunde berätta vilken glädje hans TV, och hans gospelmusik gav honom. Mannen 

upplevde själv att gospelmusiken inspirerade honom till att fortsätta leva (Wrubel, et al. 

2009). Några av deltagarna beskrev hur de satt och tittade ut genom sitt fönster och studerade 

fåglarna och hur detta gav dem glädje (Andersson, et al 2008). Att inte själv kunna deltaga    i 

sportsliga aktiviteter men kunna glädja sig åt att höra barnen spela ishockey, kunde också ge 

mening (Ho, et al. 2013). Deras egen livsberättelse gav dem glädje i nuet, de reflekterade över 

sitt liv och hur det hade blivit, för att komma fram till en slags inre frid. Familj och vänner 

som besökte dem var viktiga för att ge en känsla av sammanhang, denna känsla kunde även 

upplevas genom personal, grannar eller andra personer som var i samma omständigheter som 

dem själva (Andersson, et al. 2008). 

Strategier 
 

Många deltagare beskrev att deras grundinställning till livet hjälpte dem att leva vidare. 

Uttryck som ”en positiv inställning till livet” en förmåga att vara i det som är, samt 

upprätthålla sin andlighet, sitt hopp och humor sågs som hjälp att möta utmaningarna i 

sjukdom och lidande (Gourdji, et al 2009). I en studie beskrev en 61årig kvinna hur hon 

tillsammans med sin dotter bad läkaren förklara tydligt om hennes diagnos och möjligheter då 

hon ville planera inför framtiden. Hon beskrev att hon ville ta vara på sitt liv genom att ha 

kvalitetstid med dem som hon älskade, dels för sin egen del men också för att ge sina 

närstående ett gott minne av henne (Ho et al.2013). 

Materiella saker fick mindre betydelse, istället gladdes deltagarna åt besöken från närstående, 

telefonsamtal, eller en hälsning på ett kort, samtal om väder och vind, och att kunna vara 

delaktiga och diskutera med andra vad som hände omkring dem eller ute i världen (Andersson 

et al 2008). Deltagarna som fortsatte med att upprätthålla sin vanliga livsvärld kunde vissa 

dagar uttrycka glädje och styrka, medan andra dagar vändes i frustration, ånger och 

känslomässig trötthet (Wrubel, et al 2009). Att behålla hoppet om att det fanns en framtid 

och/eller att försöka leva här och nu var en strategi för många (Wrubel, et al. 2009). Men att 

leva här och nu kunde också göra det svårt att möta andra människor som levde vidare i sina 

vardagliga liv. Påminnelser hur livet var för personen själv innan sjukdomen och inte längre 
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kunde delta i, kunde leda till känslor av utanförskap, sorg, och sårbarhet (Ellingsen et al. 

2012).  

Några deltagare delade med sig av vilken betydelse deras själsliga liv och tro hade i livet och 

hur deras tro genomsyrade deras liv, och gav dem lugn och trygghet inför döden (Andersson 

et al. 2008; Montoya-Juarez, et al 2013;Wrubel et al. 2009). Tron kunde också ge mening och 

sysselsättning i livet (Wrubel, et al. 2009). En deltagare beskrev hur tiden att besöka templet 

var en viktig ritual som hon prioriterade så ofta hon kunde, varje dag avslutade hon med 

regelbunden bön och andlig sysselsättning vilket tog ca 1 tim av hennes dag (Wrubel, et al. 

2009). 

En deltagare som tidigare varit ständigt resande beskrev vilken utmaning det var för henne att 

lära sig finna glädje i att befinna sig på samma plats. Till stöd i sitt liv ”reste” hon med sin 

dator. Via internet höll hon kontakt med platser och människor. Hon satte upp som mål att 

hon skulle lära sig allt om bröstcancer och fick nya kontakter världen runt trots att hon nu var 

begränsad att vara på en plats (Wrubel et al. 2009). 

Att bli frisk, fri från den sjuka kroppen, och att återigen få försörja sig, var en annan strategi. 

De som uttryckte sig på detta sätt upplevde ofta nedstämdhet och depression och hade svårt 

att se en mening i den nuvarande situationen (Wrubel, et al.2009). 

 I en studie uppmärksammades att alkohol och droganvändning var en orsak utöver diagnosen 

av livshotande sjukdom som ledde till en avbruten livsvärld (Wrubel et al 2009). 

De patienter som upplevde att de hade nått sina mål i livet kunde uttrycka att de var redo att 

dö i frid. Deltagarnas förmåga att omvärdera sina tidigare erfarenheter i ett positivt ljus, lösa 

tidigare olösta konflikter, och att integrera sin nya erfarenhet kunde ge lidandet en slags 

mening (Ho et al. 2013; Montoya-Juarez, et al. 2013). 

Symptomlindring 
 

Patienterna hade ofta flera symptom samtidigt. De symptom som uppgavs leda till stress för 

deltagarna var viktnedgång, fatigue, smärta, illamående, andnöd och muntorrhet(Hall, Legault 

& Coté 2010; Nilmanatat et al. 2010) Oavsett om personerna hanterade sin situation och tog 

vara på de goda ögonblicken och stunderna, så påmindes de genom smärta och andra 

symptom om sjukdomens verklighet (Ellingsen et al. 2012).  När symptomen inte var 

tillräckligt lindrade, upplevde patienterna sig mer till belastning för vårdpersonal och 

anhöriga. Symptom som inte lindrades optimalt var skrämmande och oroande och ledde till 

social isolering. Deltagarna hade en känsla av att vara övergivna, kände sig värdelösa och 

önskade sig en snabb död (Hall et al. 2010; Nilmanatat et al.2010; Spichiger, 2008). När de 

var optimalt symptomlindade försvann denna önskan (Nilmanatat et al.2010). Deltagarna som 

hade svår andnöd och rädsla för att kvävas till döds led ofta av svår ångest (Hall et al.2010). 

Personerna som led av andnöd och smärta uttryckte att det ingav dem en trygghet att vårdas 

på sjukhus där de kände att de kunde få lindring (Hall et al. 2010; Spichiger, 2008).  

Personer drabbade av hjärntumör hade symptom som att inte kunna förflytta sig eller att 

använda sin arm. De kunde exempelvis inte ringa sina närstående och upplevde en tilltagande 

känsla av utanförskap och isolering (Philip et al.2014).  

I en studie av Wrubel (2009) uppmärksammades att deltagare som upplevde att deras livsvärd 

var avbruten, skattade sina symptom högre via mätningarna. De hade mer ångest, smärta, oro 

och sorg, än de som försökte leva sina liv utifrån sina förändrade förutsättningar (ibid).  
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6.RESULTATSAMMANFATTNING: 

 

Det framkom ofta ett stort lidande fysiskt, psykiskt, själsligt och socialt. Deltagarna upplevde 

sig förändras som personer, de blev beroende av andra och led av att vara till en börda för sin 

omgivning (Ho et al 2013; Nilmanatat et al 2010;Mc Pehrson et al. 2007) Symptom som inte 

lindrades optimalt var skrämmande och oroande och ledde till social isolering (Nilmanat et al; 

Philip et al. 2014).  

Det framkom också hur deltagarna i studierna försökte förlika sig med situationen och att leva 

här och nu, och hur de kunde glädja sig åt sådant som gav dem mening (Andersson et al. 

2008; Wrubel et al. 2009) När sjukdomen blev ett med kroppen krävdes att allting gick 

mycket långsamt, en vård i samklang med patientens rytm gav lindring och bekvämlighet för 

patienten (Ellingsen et al. 2012).  

Trots att deltagarna hade olika kulturell bakgrund, kön, religionstillhörighet och diagnoser, så 

uttrycks det en önskan bland de allra flesta att bli respekterad som person och att vara delaktig 

i vårdens beslut. De sociala relationerna hade mycket stor betydelse (Andersson et al.2008; 

Ellingsen et al.2012; Gourdji et al.2009; Spichiger, 2009) Patienterna uttryckte en önskan om 

få delge sitt levda liv till närstående och vårdpersonal och de ville avsluta sina liv värdigt 

(Andersson et al. 2008; Gourdji et al. 2009; Ho et al. 2013;Mc Pehrson et al.2007; Nilmanatat 

et al. 2010) Deltagarnas existentiella tankar och andlighet önskade de får  mer utrymme i 

vården att samtala om, och när de hade kraft möjlighet utöva (Ho et al. 2013;Spichiger, 

2009;Wrubel et al. 2009). 

Det var viktigt för personerna att kunna bidra med goda råd, utifrån deras livserfarenhet, 

praktiskt vara till nytta och de försökte efterlämna goda minnen av dem själva till sina 

närmaste (Andersson et al. 2008; Ho et al, 2013, Gourdji et al. 2009, Nilmanatat et 

al.2010;Spichiger, 2009). De reflekterade över sitt begränsade liv och hur tiden kunde 

upplevas (Ellingsen et al 2012).  Tiden kunde kännas allt för kort, som en ständig väntan på 

besked eller på att få hjälp (Philip et al.2014). Att bli erbjuden hjälp istället för att be om hjälp 

var värdefullt för deltagarna (Ellingsen et al.2012) 

7. METODDISKUSSION 
 

De intervjuer som litteraturstudien bygger på hade ett övergripande syfte att beskriva och 

försöka förstå centrala teman i den livsvärld som de drabbade levde i och hur de förhöll sig 

till dem (Olsson& Sörensen, 2008).  Det var svårt att hitta artiklar som enbart beskrev 

patientens upplevelser. Flera artiklar beskrev närståendes upplevelser och/ eller 

sjukvårdpersonals upplevelser eller närstående, patienters och personals upplevelser i samma 

artikel. En orsak till att det är ett fåtal artiklar om enbart patient upplevelser kan vara att det är 

en svårighet att utföra dessa studier. Att intervjua för forskaren en okänd person i det syftet att 

utröna dennes innersta tankar och förhållningsätt inför döden med respekt kan vara en svår 

balansgång. Att i forskningssyfte få veta så mycket som möjligt utan att vara för närgången 

och utan att kränka. De som intervjuas kan också ha svårigheter att orka vara sanningsenliga 

mot forskaren. I det sammanhang som författaren själv tjänstgör kan ses att patienterna själva 

väljer att dela med sig olika sidor och tankar med olika personer i arbetsteamet. 
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Att då välja kombinera att dels ha med närstående och personals uppfattning om hur den sjuka 

personen upplever sin livsvärld kan troligen göra forskningen något enklare om även här finns 

liknande svårigheter. 

Artiklar som kombinerade information från närstående, personal och patienter exkluderades 

(förutom en) då det kunde vara svårt att i artiklarna ta ut enbart patientens upplevelse. Alla 

artiklar som valdes var skrivna på engelska, det kan finnas artiklar som belyser syftet från ett 

annat perspektiv på andra språk som missats och kunnat ge viktig information. Vid sökningen 

hittades artiklar från minoritetskulturer som exkluderades, som kan ha innehållit viktig 

information. Merparten av studierna var skrivna utifrån ett västerländskt perspektiv, studien 

har dock en viss spridning geografiskt: två studier är från Asien, en från Australien, en från 

USA, tre från Kanada, en från Schweiz, en från Norge, en från Sverige, en från Spanien. 

Personer med olika religiös bakgrund, ålder och kön ingår i studierna. En studie hade lika 

många män som kvinnor men de flesta hade antingen något fler män eller något fler kvinnor. 

Sammantaget var studierna relativt jämt fördelade mellan könen. De flesta artiklar beskriver 

cancersjukas upplevelse nära döden men ett par studier innehöll även andra diagnoser och 

någon studie jämförde även upplevelserna mellan olika diagnoser. 

Modellen De 6 S:n användes i analysarbetet. Författarens förkunskap om De 6 S:n kan både 

ha varit en svårighet och en tillgång. Det kan visserligen vara lätt att hitta och känna igen 

upplevelser att placera i De 6 S:n genom sin förförståelse, men det finns också en risk att 

missa annat av värde som kan ha betydelse för patienten som lever nära döden. Författaren 

strävan var att vara medveten om sin förförståelse och försökte att läsa med objektivitet och 

öppenhet om det gick att finna något utöver De 6.S:n (Kristenson, 2014) Vad som framgick i 

studierna var att många upplevelser hörde ihop och enkelt inte gick att skilja åt. Under 

litteraturstudiens gång justeras placeringen av upplevelserna under De 6 S:n. Några av 

upplevelserna är komplexa och kan passa under flera av De 6 S:n samtidigt. 

8.RESULTATDISKUSSION 
 

I resultatet kommer det fram vikten av att få vara den person man är. Att bedriva 

personfokuserad vård i de sammanhang där personer vårdas i slutet av sitt liv borde vara en 

självklarhet. När sjukdomen leder till en förändrad självbild och insikt att omgivningen inte 

ser mig som den person jag innerst inne är, leder det till sorg och lidande. Att då som vårdare 

låta personen berätta om sig själv och sitt liv och sin situation, kan lindra lidandet. I dagens  

vård används uttrycket personcentrerad vård på allt fler vårdinrättningar. Enligt forskning, 

riktlinjer och egen erfarenhet så är det så vård bör bedrivas så långt det är möjligt. Enligt HSL 

skall vården byggas på respekt för patientens självbestämmande och integritet, och ske i 

samråd med patienten (HSL lag 1997:142). Men hur blir vården personcentrerad?  

De 6 S:n utvecklades utifrån forskarnas uppfattning om vad som var viktigt för den döende 

personen utifrån ett objektivt sätt, och med tanken att användandet av en modell skulle 

konkret leda till en personcentrerad vård. Att arbeta med ett personcentrerat förhållningsätt 

gagnar både patient och sjuksköterska. När en terapeutisk relation utvecklas mellan 

sjuksköterska och patient är det en privilegierad upplevelse som kan leda till existentiell 

tillväxt och arbetsglädje för sjuksköterskan och erfarenhet till kommande patientmöten 

(Dobrina, Tenze, Palese 2014). Författaren ville med studien se om de upplevelser som 

personerna själva beskrev kunde placeras under de 6 S:n och om något mer kunde hittas vid 

sidan av De 6 S:n. I resultatet beskrivs upplevelserna under respektive S, ett par upplevelser 
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som är mer komplexa och som faller in under flera av De 6 S:n  tas här upp till diskussion 

med hjälp av J.Travelbees omvårdnadsteori som referensram. Upplevelserna är Att vara till en 

börda för andra, Att leva här och nu, Att kunna vara till hjälp och nytta.  

Att vara till en börda för andra – (Självbilden, Självbestämmandet, Sociala relationerna, 

Symptomlindring, Sammanhanget och Strategier) 

Att uppleva sig ”vara till en börda” och vad det innebär för personen kan belysas med hjälp av 

alla De 6 S;n, för den enskilda personen. Enligt Ternestedts forskning är Självbilden, och 

Självbestämmande/ Autonomi mycket central för personer som inser att livet går mot sitt slut 

(Ternerstedt et al 2012). Flera av studierna tar upp autonomins betydelse och konstaterar att vi 

lever i en allt mer individualistisk värld (Gourdji, et al. 2009; Spichiger 2009; Philip, et 

al.2007; Wrubel, et al 2009). När autonomin är central så är det en kamp att förlika sig med 

ett beroende av andra för de flesta. Att uppleva sig som en börda för andra innebar för flera 

deltagare ett stort lidande och fick konsekvenser för hur personen upplevde sin situation. 

Svårast var det för de personer som såg sig som starka och oberoende, och som kände att de 

var behövda av andra  ( McPehrson, et al 2007).  Resultatet visar på deltagare som beskrev ett 

existentiellt lidande när deras anhöriga fick bära en stor börda på grund av deras sjukdom. De 

kände att de svek sina barn och partners, vilket påverkade både bilden de hade av sig själva 

och de sociala relationerna (Ho, et al. 2013; Mc Pehrson, et al 2007; Nilmanatat, et al 2010) 

Deltagarna upplevde sig mindre värda, sårbara och hjälplösa (Mc Pehrson, et al 2007). 

”Lindra lidandet” är ett av Travelbees begrepp, liksom Cicerly Saunders tänker sig begreppet 

”Total Pain” så tänker sig Travelbee att lidandet är fysiskt, psykiskt, andligt, och socialt.  

 Att lindra lidandet för en person som upplever sig vara till börda för andra kan vara att 

sjuksköterskan medverkar till att lyfta upp det som personen kan göra själv, och medverka till 

att personen hittar strategier där hen känner sig delaktig och till nytta. Travelbee menar att 

individens möjlighet att välja väg ur svåra situationer kan innebära ett hopp, och hoppet kan 

lindra lidandet (Travelbee, 1971). 

Att som vårdare och anhörig finnas till hands och inte hjälpa för mycket, kan vara en 

balansgång. Att exempelvis låta personen själv välja hur och när eller inte personen vill bli 

vårdad får inte leda till att personen blir misskött. Vårdpersonalen måste därför behålla 

professionalismen och inte abdikera under patientens självbestämmande, vården skall 

bedrivas enligt forskning och beprövad erfarenhet (Ternestedt, 2012). Att förekomma 

patienten, erbjuda hjälp utan att personen behöver be om det kan minska upplevelsen att vara 

till en börda för andra (Ellingsen, et al 2009).  

För att försöka minska på upplevelsen av att vara till en börda för sina vårdare eller 

närstående undvek deltagarna att berätta om sina symptom, vilket troligen orsakade onödigt 

lidande (Andersson et al, 2007; McPehrson et al 2007; Nilmanatat et al 2010). Som 

vårdpersonal är det viktigt att ligga steget före, aktivt fråga och uppmärksamma behov eller 

lidande (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014)  

För att minska belastning på sina anhöriga när personerna blev försämrade i sin sjukdom 

önskade de bli vårdade på sjukhus eller hospice. Alla skall ha möjlighet att själva välja var de 

vill bli vårdade i vårt land enligt de riktlinjer som finns idag, men i praktiken är det inte alltid 

möjligt då vårdplatser på både hospice och sjukhus är begränsade. 
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Att leva här och nu -sammanhang och strategi 

Att få möjlighet att beskriva sin livsvärld sågs för det mesta som positivt. Berättelser om deras 

liv gav dem själva glädje. Att ha möjlighet till att summera livet, kunde vara en hjälp till att få 

frid inför döden (Andersson et al.2009). De personer som levt ett gott liv och upplevde att de 

nått sina mål, eller hade en förmåga till en positiv livsinställning, hade även en förmåga att 

möta döden och kunna förlika sig med sitt lidande (Andersson,et al. 2008;Montoya-Juarez, et 

al 2013). De personer som såg med besvikelse på sitt levda liv, hade exempelvis ouppklarade 

konflikter, måste lämna sitt liv i unga år och kände att mycket återstod av livet, hade svårare 

att förlika sig med situationen (Nilmamantat, et al 2010; Philip et al. 2014) När patient och 

sjuksköterska är medvetna om personens behov, egna tankar, strategier inför döden kan 

samtalet i sig vara lindrande. Det är först när sjuksköterskan lär känna patienten som en 

individ som det är möjligt att lyssna in vilken/vilka krisreaktioner personen just nu har, och på 

vilket sätt personen vill möta sin kris. Sjuksköterskans användande av sig själv, sin 

livserfarenhet, yrkeskunskap och personlighet kan leda till en terapeutisk förändring och 

lindra patientens plågor (Travelbee, 1971). Ibland vill inte, kan inte den sjuka personen dela 

med sig av sitt lidande. Vissa personer vill inte bli hjälpta, de sluter sig eller möter sin 

omgivning med ilska, besvikelse och frustration. Att som vårdare försöka möta den personen 

är en svår balansgång. Genom att försöka känna in och bekräfta det vi ser och känner in kan 

ett möte leda till någon slags lindring eller så gör det inte det. Det viktiga är dock att aldrig 

överge patienten. 

Att kunna vara till hjälp och nytta – (självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

sammanhang och strategier) 

Att vara till nytta kunde ge livsglädje upplevde deltagarna. Det var viktigt för personerna att 

kunna bidra med goda råd, utifrån deras livserfarenhet eller praktiskt vara till nytta 

(Andersson, et al. 2008; Spichiger 2009; Gourdji et al 2009; Nilmanatat, et al 2010) Att 

praktiskt vara till nytta kunde innebära att förbereda för sin bortgång och begravning. Det 

kunde innebära att de gav goda levnadsråd och delade med sig av sin livserfarenhet till sina 

närstående (Ho et al. 2010) Travelbees begrepp ”finna mening” kan här reflekteras över, 

Människor är olika rustade för hur vi hanterar de situationer vi hamnar i under livet 

(Travelbee, 1971). Att den sista tiden i sitt liv kunna bidra med något till kommande 

generationer kan ge mening i sig. Beroende på hur personen hanterade sin situation kunde 

även den sista tiden i livet ses som värdefull. Personen såg livet i ett nytt ljus och strävade 

efter att fylla sina dagar med det som var viktigt och kanske tidigare försummats.( Gourdji et 

al, Montoya-Juarez, et al 2013) Resultatet visade att en del av deltagarna kände det 

meningsfullt att medverka i studierna då det fanns en förhoppning att vården framåt skulle 

kunna förbättras för de döende. 

9.SLUTSATS 

Resultatet i litteraturstudien visade att döden är en individuell upplevelse. Deltagarna 

upplevde olika förluster som orsakade dem ett stort lidande.  Oavsett kön, livsåskådning, 

kultur, ålder, så är det liknande faktorer som har betydelse för hur den sista tiden av livet kan 

upplevas. Hur den sista tiden upplevdes påverkades av personlighet(självbild), möjlighet att 

vara delaktig i sin vård,(självbestämmande) och om personen kände stöd från familj, vänner 

och vårdpersonal (sociala relationer). Resultatet visade att det var ett stort lidande för de allra 

flesta att uppleva sig till en börda för sin omgivning. Sjuksköterskans mål måste alltid vara att 

minska lidandet både genom att lindra fysiska symptom men även genom att uppmuntra 

patienterna att beskriva sina reaktioner, tankar om framtiden. Ge varsam men samtidigt ärlig 
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information, hjälpa patienter sätta upp realistiska mål och försöka medverka till att patienter 

och deras familjer kan kommunicera med varandra (Montoya-Juarez, et al 2013) När 

vårdpersonal har en kunskap och är medveten om vad de flesta människor ser som angeläget i 

livets slut, är det viktigt att i samtalet lyfta dessa frågor. För att få till ett sådant samtal kan 

krävas mod och lyhördhet. När vården bedrivs efter en personcentrerad modell är modellen ett 

stöd i den dagliga kommunikationen och vården. Genom att samtala om de områden som 

resultatet pekade på som angelägna för patienten kan sjuksköterskan inge hopp och minska 

lidandet.  

10. KLINISKA  IMPLIKATIONER 
 

Det är viktigt för alla som jobbar i vården att försöka förstå hur den sista tiden kan upplevas 

för den döende personen. När vårdaren är införstådd vad som har betydelse under sista tiden 

av livet kan det ge mod till att möta patienten i samtal om det som för den enskilda personen 

är viktigt. Att leva i dödens närhet upplevs på olika sätt och beroende på många olika faktorer, 

men som resultatet visar så finns det gemensamma områden som har betydelse. Genom att 

förmedla forskningsresultatet från denna studie är förhoppningen att uppsatsen kan bidra till 

ökad kunskap för blivande sjuksköterskor, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. 

I flera studier kom forskarna fram till att det skulle vara av stor betydelse för patienterna om 

det struktureras upp en modell där man lät patienterna vara mer delaktiga, gavs möjlighet till 

att samtala om sitt levda liv, fick hjälp till att vidmakthålla sina relationer. (Gourdji, et al. 

2009; Spichiger, 2008; Wrubel, et al 2009) Personcentrerad vård implementeras på allt fler 

vårdinrättningar i vårt land. Vi har lagar och riktlinjer som pekar hur vården skall bedrivas. 

Att använda sig av modellen De 6 S:n  är ett sätt att låta patienten nå de målen. Travelbees 

omvårdnadsteori bygger på relation mellan sjuksköterska och patient, kommunikationen och 

samtalet har stor betydelse. Det krävs tid och kontinuitet för att en relation skall utvecklas. I 

resultatet beskrev deltagarna att de upplevde sig sårbara och otrygga när de upplevde att 

personalen var stressade (Ellingsen,et al 2010; Philip et al. 2014; Spichiger, 2008) Deltagarna 

beskrev också att de inte berättade för personal och anhöriga om sina symptom, då de inte 

ville störa eller belasta dem (Andersson, et al 2008)  

I en stressad miljö kan det vara svårt att kommunicera och skapa en givande relation. 

Travelbee beskriver flera olika faser där relationen utvecklas, och där både sjuksköterska och 

patient ser människan bakom rollerna. Att som sjusköterska sträva efter att lära känna 

personen, använda sig av sin personlighet, yrkeskunskap för att skapa en trygg relation är 

grunden för ett terapeutiskt möte (Travelbee, 1971) I vårdsammanhang idag är tyvärr 

förutsättningarna till goda möten och möjlighet att skapa relation många gånger en svårighet. 

Flera vårdsammanhang skulle behöva både organisatoriska förändringar och förbättrade 

vårdmiljöer. Att ha möjlighet att jobba teambaserat runt en patient med ett fåtal personer såväl 

på sjukhus, äldreboenden, hospice och som i hemsjukvård. Många vårdsammanhang idag är 

högt belastade av allt fler arbetsuppgifter samt färre men ofta olika personer runt patienten. 

Kortsiktiga lösningar med vikarierande personal försämrar den kontinuitet som är nödvändig 

för att skapa en terapeutisk relation. Med förbättrad kontinuitet och vårdmiljöer som ger 

möjlighet till lugn och avskildhet skulle fler sjuksköterskor och patienter kunna utveckla 

terapeutiska möten enligt Travelbees omvårdnads teori. 

 

 



18 

 

Fortsatt forskning 

Metoden De 6 S:n börjar i vårt land användas på allt fler vårdinrättningar. Det skulle det vara 

intressant att forska vidare på om patienter och närstående märker att personalen har ett 

personcentrerat förhållningsätt. Det kunde också vara intressant att se om det går att 

implementera kunskapen om De S:n  till patienterna själva och deras närstående och se vilket 

resultat det kan ge. 
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Ellingsen, S., Roxberg Å., Kristoffersen, K., Rosland, J-H., & Alsvåg, H. (2013). Entering a 

World Whith No Future 

*Philip,J., Collins,A.,Brand,C.A.,Moore,G.,Lethborg,C., Sundararajan,V.,…Gold,M. (2014). 

“I,m just Waiting…: an exploration of the experience of living and dying whith primary 

malign glioma  

*Wrubel, J. Acree, M. Goodman, S. & Folkman, A. (2009). End of living: maintaining a 

lifeworld during terminal illness 
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Bilaga 2. 

Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod 

Protokoll för kvalitetsbedömning  

Beskrivningen av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Patientkarakteristiska Antal …………Ålder ………Man/Kvinna ……………….  

Är kontexten presenterad? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Urval - Relevant? □ Ja □ Nej □ Vet ej –  

Strategiskt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Metod för  

-urvalförfarande tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

- analys tydligt beskriven? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

- Råder datamättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

- Råder analysmättnad? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? □ Ja □ Nej □ Vet ej  

Genereras teori? □ Ja □ Nej □ Vet ej Huvudfynd  

Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening Beskrivs?  

Är beskrivning/analys adekvat?  

Sammanfattande bedömning av kvalitet □ Bra □ Medel □ Dåligt  
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Bilaga 3. 

                                                                                                                                                                                                                                1(11) 

                                                                                                                                                                                                                               

Författare, Artikel, 

Tidskrift 

Land 

 

 

Syfte 

 

Metod+ 

Design 

 

Värdering 

 

Resultat: 

Författare: 

Andersson M; 

Hallberg I.R.Edberg 

A-K (2008) 

Artikel: 

Old people receiving 

municipal care, their 

experience of what 

constitutes a good life 

in the last phase of 

life: A qualitative 

study  

Tidskrift: 
International Journal 

of Nursing Studies 

45(6) 818-828 

Land: Sverige 

Databas: CINAHL 

 

Att undersöka vad 

äldre personer 

>75år som får 

kommunal hjälp 

och/eller vård 

upplevde som 

viktiga aspekter 

på vad som gav 

dem ett gott liv i 

slutet av livet 

 

Design: 

Deskriptiv  

Metod: 

Kvalitativ metod 

Population: 

Äldre personer > 75personer inskriva 

såväl i ordinärt boende som särskilt 

boende, med en livshotande sjukdom 

inskriva i hemsjukvård i södra delen av 

Sverige, Inklussionkriterier: 

 Personer enligt ovan,kapabla att 

muntligen delta i en intervju. 

Urval: 
Personerna valdes ut av sjuksköterskor i 

hemsjukvård som hade fått muntlig och 

skriftlig info om studien, personerna blev 

tillfrågade av 

hemsjukvårdssjuksköterskan, de som 

tackade ja till studien blev därefter 

kontaktade av 1:e forskaren (MA)  

Exkludering: För att säkerställa att det 

Styrkor: 

Inklusions 

exlusionskriterier tydligt 

beskrivna 

 

Analysmetod tydligt 

beskriven 

 

Etiska överväganden 

tydligt beskrivet 

Ex frivilligheten att delta 

uppmärksammas flera 

gånger, möjlighet att när 

som helst avbryta 

deltagande i studien 

 

Etiskt granskat  

 

Svagheter: 

Ett tema kunde tydligt 

utläsas. 

Att vända sig inåt för att 

finna frid med det 

förgångna det nuvarande 

och den kommande 

döden, samtidigt som de 

såg sig fångna i sitt 

försämrade hälsotillstånd  

 

Under detta tema 

framträdde 6 viktiga 

aspekter som bidrog till ett 

gott liv den sista tiden av 

livet: 

*Bibehållen värdighet,  

*Att kunna glädja sig över 

små saker, 

 *Känslan av att ”vara 

hemma”,  

*vara i andras händer,  
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var intervjuer från personer i slutfasen av 

livet exkluderades intervjuer från 

personer som fortfarande var i livet 12 

mån efter sista intervjun var slutförd. 

Efter exkludering bestod studien av 

resultatet från intervjuer av 

17 personer, 10 kvinnor och 7 män i 

åldern 78-100 år 

Metodbeskrivning: 

Öppna intervjuer 

Med fåtal fasta intervjufrågor som syftade 

att få personen att beskriva sin upplevelse 

av vad som gav hen ett gott liv 

Intervjuernas längd var 20-118 min 

(medel 54min) 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

Inspelade intervjuer transkriberades 

verbatimt 

 3 inblandade forskare jämförde och 

diskuterade sina resultat med varandra 

kontinuerligt 

 

*fortsätta vara viktig för 

andra människor, 

 *försöka förlika sig, och 

se sitt liv som fullbordat 

när döden närmade sig 
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                                                                                                                                                                                                                                2(11) 

                                                                                                                                                                                                                               

Författare, Artikel, 

Tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod+ 

Design 

 

Värdering 

 

Resultat: 

Ellingsen,S., 

Roxberg,Å., 

Kristoffersson,K., 

Rosland,J-

H&Alsvåg,H. 

(2013) 

Artikel: 

Entering a Word 

with No Future: A 

Phenomenological 

study describing the 

embodied 

experience of time 

when living whith 

severe incurable 

disease 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 27(1) 165-

74 

Land: Norge 

Databas: PsycINFO 

 

 

 

Att beskriva den 

förkroppsligade 

upplevelsen av tiden 

medans man lever 

med svår obotlig 

sjukdom 

 

Design: Deskriptiv 

Metod: Fenomenologisk kvalitativ 

Population: 

patienter inskrivna i palliativ vård i 

Norge.  

Inklussionskriterier: 

Män och kvinnor över 18 år med 

obotlig sjukdom som får palliativ 

vård. 

Orienterade till tid och plats, kunde 

tala och förstå norska, kapabla att 

delta i en intervju, 

Urval: 

Patienter som passade in på 

inklussionskriterierna blev muntligen 

tillfrågade av ansvarig sjuksköterska 

eller läkaren på personens avdelning 

om de ville delta i studien. 

23 patienter vårdades i hemmet på 

hospice, dagvård på hospice, 

palliativt äldreboende 

9 män och 14 kvinnor deltog i 

studien 

Exklussionskriterier: Det finns 

ingen uppgift om hur många som 

avstod att delta i studien. 

Styrkor: 

Inklusionskriterier tydligt 

beskrivna  

Tillväga gångsätt vid 

insamlande av data och 

tydlig beskrivning av 

analysmetod  

 

Författarna beskriver att  

en del av respondenterna 

hade lättare för att delge 

sina tankar medans en del 

var mer fåordiga 

 

Etiskt resonemang: 

Det krävdes en lyhördhet 

för att sluta med intervjun 

när respondenterna inte 

orkade längre, dels på 

grund av fysiska 

begränsningar eller för att 

det närmade sig områden 

som blev för svåra 

känslomässigt 

Etiskt granskad 

Svagheter: 

3 olika aspekter 

utkristalliseras i studien: 

 

1)Närma sig en värd utan 

framtid: leva nära döden, 

förändrar synen på och 

förhållandet till tiden 

 

2)Lyssna till kroppens 

rytm inte tänka på klocka 

eller tid utan låta kroppen 

styra dagens aktiviteter 

 

3)uppleva att få tid,  

Kontra att ta tid. 

Att bli erbjuden hjälp utan 

att be om den konfirmerar 

medmänsklighet medans 

att behöva be om hjälp, tar 

andras tid, leder till en 

känsla av hjälplöshet 
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Metodbeskrivning: 

Öppna ostrukturerade djupintervjuer 

från 23 patienter 

Patienterna var innan intervjun 

informerade skriftligt och muntligt 

om studiens syfte. 

En inledande fråga: och utifrån svaret 

på denna följde ytterligare frågor  

Analys: 

Inspelade intervjuer, transkriberades 

verbatim och meningsbärande delar 

noterades. Den litterära 

transkriptionen, analysen och 

manuskriptet diskuterades och 

validerades regelbundet av forskar 

teamet 

 

Övervägande kvinnor i 

studien vilket kan ge en 

ensidig bild ur 

genusperspektiv 
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                                                                                                                                                                                                                             3(11)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                               

Författare, 

Artikel, 

Tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod+ 

Design 

 

Värdering 

 

Resultat: 

Författare: 

Gourdji, I.,Mc 

Vey,L.,Purden, 

M.( 2009) 

 

Artikel: A 

Quality End of 

Life from a 

palliative patients 

perspective 

 

Tidskrift: 

Journal Of 

Palliative Care 

25(1) 40-50 

Land: Canada 

 

Databas: 
CINAHL  

 

 

Syftet var att 

undersöka vilka 

aspekter på 

livskvalité 

patienter i 

palliativt skede 

såg från deras 

eget perspektiv 

på en palliativ 

enhet och 

identifiera de 

faktorer i deras 

omgivning som 

gav dem god 

livskvalitet 

  

Design: Deskriptiv  

Metod :Kvalitativ metod 

Population 

Patienter inskrivna på palliativ 

vårdavdelning 

Inklussionskriterier: Personer som fick 

palliativ vård, 18 år eller äldre, 

engelsktalande, hade kognitiv förmåga och 

kraft nog att deltaga i en intervju 

Exklussionskriterier: 

Urval 

 

10 inneliggande patienter. 5 män och 5 

kvinnor i åldrarna: 29-79 år 

Deltagarna valdes ut av avdelningschefen 

och fick skiftlig information, en erfaren 

onkologisjuksjuksköterska kontaktade 

därefter de som var intresserade av att delta i 

studien och förklarade muntligt studiens 

syfte 

Metodbeskrivning:  
Semi strukturerade djupintervjuer 

Intervjuerna var 12-60 min beroende på 

patientens hälsoläge  

 

Styrkor: 

Tydligt beskrivet 

inklusionskriterier och 

analysmetod 

Lika många män som kvinnor 

Etiskt resonemang: 

Forskaren är innan studien på 

avdelningen och bekantar sig 

med personal och patienter 

vilket leder till att hon kunde 

vara mer sensitiv och bättre 

läsa av patienterna under 

intervjun 

Under intervjun samt efter 

ger forskaren återkoppling till 

patienten för att få bekräftat 

eller justerat så att hon har 

uppfattar korrekt. 

Resultat delen visar flera citat 

för att visa transparens i 

överförbarheten 

Etiskt granskad  

Svagheter: uppger ej något 

bortfall 

Resultatet som forskarna fick 

fram i studien var tre synsätt 

som personerna hade och hur 

de synsätten ledde till hur 

personerna upplevde sitt liv i 

slutet av livet 

 

*Grundinställningen till livet 

 

* Synen på sjukdomslivet 

 

* Synen på det ideala livet 
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Analys: 
De inspelade intervjuerna transkriberades 

verbatim och sådant som ej kunde höras på 

band, patientens beteende, atmosfär i 

rummet mm noterades av forskaren strax 

efter intervjun. 

Materialet både det inspelade och det 

nedtecknade analyseras av två oberoende 

forskare. Analys enligt triangulering. 
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                                                                                                                                                                                                                              4(11) 

Författare, Artikel, 

Tidskrift Land 

Syfte Metod +  

Ev. Design 

Värdering Resultat 

Författare: Hall S; Legault 

A; Coteé J (2010) 

Artikel: Dying means 

suffocating: perceptions of 

people living whith severe 

COPD facing the end of life 

Tidskrift:  

International Journal of 

Palliativ Nursing 16 (9)451-

457  

Land: Canada 

 

Databas: 

CINAHL 

 

Beskriva hur personer som 

lever med svår KOL 

upplever att leva sitt liv 

nära döden 

Design: Deskriptiv  

Metod: Kvalitativ metod 

Population: 

Personer men Kol i 

palliativt skede 

 

Inklussionskriterier: 
Personer med svår KOL 

som under det sista året 

varit inlagd på sjukhus ett 

flertal gånger med 

medföljande exacerbation 

episod 

 

Exklussionskriterier: 
 

Urval: 6 patienter som 

haft KOL 5-15 år hade i 

medel 6,6 exacerbations 

perioder sista året 

Metodbeskrivning: 

Semistrukturerade 

intervjuer, inspelade och 

transkriberade och 

analyserade med hjälp av 

Dataprogrammet: Atlas.ti 

,koder, teman och 

subteman framträdde. 

Styrkor: Inklussions och 

exlusions kriterier tydligt 

beskrivna 

Urval och datainsamling  

tydligt beskriven 

 

Etiskt granskad  

 

Svagheter: 

Liten grupp, varav endast 

2 kvinnor 

Inget bortfall 

dokumenterades 

Fyran huvud teman 

framkom i studien, med 

flera under teman  

*Att leva under det man 

ser sig själv allt mer 

sjunka ner i ett försämrat 

tillstånd, -uppleva en 

förlust av sin egen 

kapacitet, 

-leva med rädsla för nästa 

insjuknade, 

- leva utan att prata öppet 

om döden 

 *Att leva med en 

förberedelse för döden 

- leva med hotet av döden 

- insikten att lämna familj 

och vänner är svårt 

*Att dö i KOL innebär att 

kvävas till döds 

-Att kippa efter luft leder 

till panik 

- Lidande= lufthunger 

 

*En förhoppning att få dö 

på sjukhus med familj och 

vänner nära sig 
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Nedskrivna observationer 

från fältdagböcker med 

data, alltsammans 

analyserades och 

diskuterade av forskarna 

regelbundet  

-Leva i den omedelbara 

dödens närhet 
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                                                                                                                                                                                                                                5(11)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Författare, Artikel, 

Tidskrift 

Land 

 

Syfte Metod+ 

Design 

Värdering Resultat 

Författare: 

Ho A.H.Y., 

Leung P.Y., 

Tse,D.M., 

Pang,S.M.C., 

Chochinov,H.M., 

Neimeyer,R.A.& 

Chan,C.L.W(2013) 

 

Artikel: 

 Dignity Admidst 

Liminatily Healing  

Within Suffering  

Among Chinese 

Terminal Cancer Patients 

 

Tidskrift: 

Death Studies 32(10) 

953-970  

doi.10.1080/07481187. 

2012.7078 

Land: Kina 

 

Databas:PsykINFO 

 

Att undersöka 

de 

förutsättningar 

för värdighet 

och 

begränsningar 

som palliativa 

patienter 

upplever.  

 

Önskan att 

förstå 

processen av 

helande och 

lidande bland 

palliativa 

patienter i 

Kina 

Design  
Deskriptiv 

Metod Kvalitativ metod 

  

Population  

Patienter i palliativt skede inskrivna i 

palliativ hemsjukvård 

Inklussionskriterier: 

Deltagarna skulle vara vuxna över 18 

år, vara i sent palliativt skede, en 

beräknad överlevnad på 6 mån eller 

mindre, vara kognitiva 

och villiga och kapabla till att delta 

och dela med sig om sina upplevelser  

I slutet av livet. 

 

 

Urval: 

18 patienter, 8 män och 10 kvinnor 

Inskrivna på en 

palliativ avdelning respektive i 

hemsjukvård  

(44-92 år)  

Metodbeskrivning: 

Avdelning -sköterskan respektive 

ansvarig sjuksköterska i palliativa 

Styrkor: Tydligt 

beskrivet 

inklussionskriterier  

 

Hur urval gick till, 

samt hur 

analyseringen av 

resultatet gick till 

 

Etiskt granskad  

 

Svagheter: 

 

Inget bortfall eller 

några 

exlussionskriterier 

beskrivs 

Två huvudteman som påverkade 

en bibehållen upplevelse av 

värdighet hittades: 

1; Autonomi 

Vilket innefattade:  

a) återfå kontroll i sin tillvaro 

b) uppehålla sitt själv 

bestämmande trots  

institutionsvård, 

c) 

bli informerade om vårdens beslut 

d) få deltaga i framtida 

planeringar angående sitt eget livs 

slut och för sina  efterlevande 

2. Familjerelation 

a) bibehålla nära band till sin 

familj för att få uppleva/ge 

uppskattning/ 

förståelse 

b)nå försoning vid olösta 

familjekonflikter 

d)avsluta familjeförplikelser 

e)  

”upprätta en ”länk” mellan 

generationerna 
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hemsjukvården fick skriftlig 

information om studien och 

identifierade möjliga deltagare till 

studien. Dessa fick skriftlig och 

muntlig förfrågan och alla 18 valde att 

delta 

 

Analys 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades verbatim och 

analyserades av 3 oberoende forskare 

som diskuterade sina resultat 

regelbundet  
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                                                                                                                                                                                                                                                                  6(11)                                                                                                                                                                                                                                                 

Författare: 

Artikel 

Tidskrift 

Land 

Databas 

 

Syfte Metod+ 

Design 

Värdering Resultat 

Författare: 

Nilmanat,K. 

Chailungka,P. 

Phungrassami,T., 

Promnoi,C. 

Tulathamkit,K., 

Noo-urai,P.& 

Phattaranavig,S. 

(2010) 

Artikel: 

Living whith 

suffering as 

voiced by Thai 

patients whith 

terminal 

advanced cancer 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

16(8)393-399 

Land: Thailand 

Att beskriva 

vad 

thaipatienter i 

slutet av sitt 

liv uppger 

som deras 

lidande i det 

dagliga livet  

Design: deskriptiv  

Metod: kvalitativ longitudinell metod 

 

Population: 

Cancersjuka patienter som behandlades på ett 

sjukhus i Södra delen av Thailand 

Inklussionskriterier: Patienter i sent palliativt 

skede (beräknad överlevnad mindre än 6 mån)från 

det de skrivs in i palliativ hemsjukvård, personerna 

deltog i studien tills de avled. 

 

Urval 

15 personer,4 män och 11 kvinnor 

Deras ålder var mellan 30 -72 år 

Religionstillhörighet: Buddister och Muslimer 

Metodbeskrivning 

Inledande semi strukturerade intervjufrågor, som 

följdes upp efter en tid. Intervjuerna var ca 60 min. 

långa beroende på hälsotillstånd. 

Det gjordes även fältobservationer 

Totalt 116 intervjuer, i genomsnitt ca 7.73 

intervjuer per patient, var 4.e till 14.e dag 

Analys 

Dataanalysen följs enligt Patton 

Styrkor: 

Tydligt beskrivet 

inklussionskriterier, 

urval och borfall 

 

Tydlig beskrivning 

hur analys metoden 

gick till 

 

Etiskt granskad  

 

Svagheter: 

Övervägande 

kvinnor i studien 

vilket kan ge en 

ensidig bild ur 

genusperspektiv 

 

Resultatet visade på ett 

huvudtema: Leva med 

Lidandet 

 

Under detta huvudtema 

hittades 5 subteman: 

 

*Fysiska symptom som inte 

var lindrade optimalt  

*Förändras till sin person 

*Känna sig värdelös 

*Känna sig som en börda för 

andra 

*Ha en önskan om att 

påskynda döden 
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Databas: 

CINAHL 

 

Fältdagbok fördes under intervjuerna av sådant som 

ej kunde sägas med ord, 

Transkriberad text läses igenom x flera likaså 

fältdagböckerna, forskarna satte teman, och 

subteman individuellt samt diskuterade sina 

analyser med varandra x flera 

3 strategier följdes genomgående i analysen  

ihållande observation, triangulering, reflexion och 

transparent verifieringskedja 
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                                                                                                                                                                                                                             7(11) 

Författare, artikel, 

tidskrift land 

Syfte Metod +  

Ev. Design 

Värdering Resultat 

Författare:  

Mc Pherson,C.J; Wilson 

K.G & Murray M.A(2007) 

Artikel: Feeling like a 

burden: Exploring the 

perspectives of patients at 

the end of life 

Tidskrift: Social Science 

& Medicine 64(2) 417-427  

Land: Canada 

Att beskriva den 

själv upplevda 

känslan av att vara 

till en börda för 

andra utifrån 

patientens 

perspektiv. 

Design: Deskriptiv 

 

Metod: Kvalitativ  

Population: Palliativa patienter i 

sent palliativt skede vårdade i sin 

hemmiljö av närstående i Ottawa 

Inklussionskriterier: 

 Personer i sent palliativt skede 

som uttryckt att de var till en 

börda, villiga att dela med sig 

och kapabla att beskriva sin 

upplevelse, tala och förstå 

engelska eller franska,  

Exklussionskriterier 

Urval: 15 patienter, 10 kvinnor, 

5 män  

Metodbeskrivning: ett palliativt 

hemvårdteam identifierade 

lämpliga respondenter som 

tillfrågades om de ville delta i 

studien. Forskarna använde sig 

av låg-strukturerade frågor för 

att fånga respondenternas egna 

upplevelser och känslor 

Analys: Första intervjun 

användes som en guide, den 

Styrkor: Inklussions 

kriterier och exlussions 

kriterier tydligt beskrivna, 

Tydlig metodbeskrivning 

Respondenternas diagnos 

och sociala sammanhang 

tydligt beskrivet, 

forskarnas erfarenhet 

tydligt beskrivna  

Svagheter: 

Inget bortfall beskrivet 

Fler är kvinnor än män i 

studien  

Två huvudkategorier och 

flera underkategorier 

beskrevs i studien: 

 

*Oro för andra 

- Fysisk belastning 

- Social belastning 

- Känslomässig belastning 

- Framtida bekymmer 

- Efterföljder för 

närstående( efter deras 

död) 

*Konsekvensen för sig 

själv 

- Känslor 

- Skuld 

- Självbild 

Minimering av bördan 

- Lindra bördan för andra 

- Vara aktiva i sin 

egenvård 

- Dölja sina behov 

- Hantera andras behov 

- Minska uppfattningen av 

börda inför sig själv 

Kognitivt undvika ämnet  
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transkriberades, analyserades, 

kodades av forskarna var och en, 

därefter jämfördes och 

diskuterades teman, efter 

följande intervjuer jämfördes 

och analyserades utifrån 

utgångsmaterialet, allt eftersom 

arbetet fortskred noterades 

likheter och skillnader av 

forskarteamet. Teman 

diskuterades fortgående för att 

på bästa sätt beskriva deltagarnas 

upplevelser 

Resignerad acceptans 

Positiv framtoning 

Anse sig ha ”rätt till hjälp” 
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                                                                                                                                                                                                                                8(11)                                                                                                                                                                                                                              

Författare, Artikel, 

Tidskrift, Land 

Syfte Metod +  

Ev. Design 

Värdering Resultat 

Författare: Montoya-

Juarez, R; Paz Garzia-Caro, 

M;Campos-Calderon,C;  

Schmidt-RioValle J;Gomez-

Chica,A;Marti-García,C & 

Cruz-Quintana, F 

(2013) 

 

Artikel: Psychological 

responses of terminaly ill 

patients who experiencing 

suffering: A qualitative 

study 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing Studies 

50 (1) 53-62  

Land: Spanien 

Databas: PsykINFO 

Identifiera vilka 

psykologiska reaktioner 

som döende använder för 

att möta slutet av sitt liv 

Design: Fenomenologisk 

deskriptiv  

Metod: Kvalitativ  

Population: Personer 

inneliggande på 

allmänsjukhus i provinsen 

Granada, Spanien 

 Inklussionskriterier: 

personer i sent palliativt 

skede med antingen en 

onkologisk eller icke 

onkologiskt sjukdom  

Exklussionskriterier 

Patienter med kognitiv svikt, 

diagnostiserade med psykisk 

sjukdom, eller som led av 

okontrollerad svårt 

illamående eller smärta 

exkluderades  

Urval:15 män, 9 kvinnor 

58.3% (14)onkologisk 

sjukdom 

41,7% (10) icke onkologisk 

terminal sjukdom. 

Metodbeskrivning: 

Semistrukturerade 

intervjuer, inspelades 

transkriberades, kodades, 

Styrkor: Tydligt beskrivet 

inklussionskriterier, 

exlussionskriterier samt 

bortfall 

Etiskt granskad 

 

Svagheter: 

 

Osäkert om det går att se 

mönster utifrån kön, med 

fler män än kvinnor i 

studien 

Fyra huvudteman 

framkom i studien: 

*Inse att livet är kort 

*Omvärdera livet 

*Möjlighet till växt 

*Resignation/ Acceptans 

 

Forskarna tyckte sig se 

olika mönster beroende på 

kön, och beroende på 

sjukdom; onkologisk eller 

icke onkologisk terminal 

sjukdom. 
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kategoriserades och 

sammanställdes av forskarna  

Dataprogram Atlas.ti 5.0 

användes 

Analys: en kombinerad 

induktiv och deduktiv 

process i fyra steg  
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                                                                                                                                                                                                                               9(11) 

Författare, Artikel, 

Tidskrift 

Land 

Syfte Metod+ 

Design 

Värdering Resultat 

Författare: 

Philip,J.Collins,A. 

Brand,C.A.Moore,G. 

Lethborg,C. 

Sundararajan,V.,… 

Gold,M.( 2014) 

 

Artikel:”I´m just 

waiting”: 

An exploration of 

the experience of 

living and dying 

with primary 

malignt glioma 

Tidskrift: Support 

Care Cancer 22(1) 

389-397) 

Land: Australien 

Studien 

syftade ge en 

ökad 

förståelse för 

PGM 

patientens 

upplevelse i 

slutet av livet 

och 

dokumentera 

stödjande och 

palliativa 

vård behov 

Design: Explorativ  

Metod: Kvalitativ studie 

Djupintervjuer 

Population: Patienterna rekryterades 

 på 2 av Australiens kärnsjukhus 

Inklussionskriterier: Patienter 

diagnostiserade med PMG Primär 

Malignt Gliom i stadie: 3-4  

Patienterna var kapabla att delta i studien 

talade och förstod engelska.  

Exklussionskriterier, 

kognitiv svikt 

Urval 

10 patienter, 6 män och 4 kvinnor, 

Ålder: 40-70 år medelålder 59,5år 

Patienterna valdes ut av forskarna via 

behandlingsregistren (onkologi, 

neurokirurgi, palliativ vård) 

Och konfirmerades att delta via 

behandlande kliniker. 

Metodbeskrivning: 

Initialt utarbetades en intervju guide som 

grund, denna användes med flexibilitet 

beroende på hur intervjun utvecklades. 

Intervjun hölls där patienten vistades, i 

hemmet, på akutsjukhus, hospice 

För 2 patienter var en vårdare 

Styrkor: 

Inklussionskriterier, 

Exlusionskriterier 

urval, datainsamling 

och analysmetod 

tydligt beskrivet 

Etiskt resonemang: 

På grund av det 

känsliga ämnet blev 

patienten informerad 

att de när som helst 

kunde avbryta 

intervjun, för att 

återuppta den vid 

annat tillfälle och/eller 

att de när som helst 

kunde avbryta sitt 

deltagande 

En sakkunnig 

kommitté träffades 

och gav recensioner 

utifrån ett kliniskt 

perspektiv på 

resultaten 

 

Etiskt granskad 

 

Trots medicinsk behandling och 

tillgång till vård, upplevde 

patienterna en saknad i existentiellt 

och psykosocialt stöd  

Forskarna såg två huvudteman och 

under dem flera under rubriker 

1Förlusten av allt som omfattade 

deras tidigare uppfattning av sitt 

”jag”- resulterade till en stark 

upplevelse av sårbarhet 

a)Väntan och osäkerhet 

b)förlora kontrollen både fysiskt 

och psykiskt  

c)svårigheter att bli beroende av 

andra  

d) ensamhet och isolering 

e) ha behov av att ha någon som 

företrädde dem då de inte var 

kapabla till det själva  

2) Fokus på nuet, 

a) Coping dag för dag 

b)Ingen tid till att bearbeta 

existensiella tankar 

c) erhålla palliativ vård upplevdes 

som att få ett skydd  

d) en upplevelse av att ständigt 

vänta, på besked eller på döden 
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närvarande, intervjuerna utgick dock helt 

utifrån patientens reflektioner. 

Intervjuerna spelades in, transkriberades 

verbatimt, kontrollerades noggrant 

3 oberoende forskare analyserade 

intervjuerna med sk.triangulering 

 

 

 

 

Svagheter: 

Övervägande män i 

studien vilket kan ge 

en ensidig bild ur 

genusperspektiv 
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                                                                                                                                                                                                                             10(11)                                                                                                                                                                                                                              

Författare, 

artikel, 

tidskrift 

land 

Syfte Metod+ 

Design 

Värdering Resultat 

Författare 

Spichiger, E 

(2008)  

 

 

Artikel: 
Living with 

terminal 

illness: patient 

and family 

experiences of 

hospital end-

of-life-care 

 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 14 

(5) 220-228.;  

Land: 

Schweiz 

 

Databas: 
CINAHL  

 

Patienter 

och 

anhörigas 

upplevelse 

av 

sjukhusvård 

i livets slut 

på ett 

sjukhus i 

Schweiz 

 

 

  

Design: Deskriptiv 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk  

Population: 

Vuxna patienter i palliativt skede Personerna 

rekryterades från en allmän medicinklinik på ett 

Universitetssjukhus i Schweiz 

Urval:  
10 patienter mellan 38-85 år med en medelålder: 62,7 

3 kvinnor och 7 män, deras närstående var 3 män och 7 

kvinnor 

Inklussionskriterier: 

Personer med en livshotande malign cancersjukdom 

med en förväntad överlevnad på högst ett halvår, deras 

närstående som valdes ut var en av de som av 

patienten sågs som sin närmaste anhörig. 

 

Metodbeskrivning 

Patienterna kontaktades brevledes och tillfrågade om 

de var villiga att delta i studien  

Upprepade observationer gjordes av forskaren på 

avdelningen, utan att själv delta i vården. Samt även 

öppen intervjustudie som varade 10-60 min beroende 

på patientens hälsoläge utfördes 1-3 gr. Forskaren 

intervjuade även en av deras närmaste närstående  

Genom öppna frågor ombads patienterna beskriva hur 

de upplevde det att vårdas på sjukhuset 

Styrkor: 

Datainsamlingen är 

tydligt beskriven, 

likaså hur 

observationer, 

samtal och 

intervjuerna gick till 

 

För att säkerställa 

kvaliten i 

forskningresultaten 

diskuterades 

resultatet med andra 

kvalitativa forskare 

under studiens gång 

 

Svagheter   

Övervägande män, 

vilket kan ge en 

ensidig bild ur 

genusperspektiv 

 

Inga 

exlusionskriteringar 

nämns,  

ej heller om artikeln 

Genom att patienten 

berättade om sitt liv innan 

sjukdom så blev patientens 

upplevelse av sjukhusvården 

mer förståelig 

 

Att leva med livshotande 

sjukdom innebar förluster 

på många plan. 

 

För de flesta innebar vården 

på sjukhus att de nu fick en 

optimal symptomlindring 

omgående, vilket var viktigt 

för både patienter och 

närstående, men till detta 

var det också av stor vikt att 

patienter och närstående 

kände sig mötta och 

bekräftade utifrån de 

personer de var. 

 

Patienters och närståendes 

beskrev en saknad av 

omvårdnadspersonalens 

intresse/frågor gällande 
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Analys: 

Fältanteckningar från 22 observationer, samt 36 

transkriberade intervjuer användes i analysen. 

. 

 

är etiskt granskad 

 

andlighet och 

existentiella frågor vilket de 

önskade hade fått mer 

utrymme i vården 
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                                                                                                                                                                                                                         11(11)                                                                                                                                                                                                                   

Författare 

Artikel, 

Tidskrift 

Land 

Syfte Metod +  

Ev. Design 

Värdering Resultat 

Författare: 

Wrubel 

J.;Acree M; 

Goodman S; 

Folkman S 

(2009) 

 

Artikel: 

End of living: 

maintaining a 

lifeworld 

during 

terminal 

illness 

 

Tidskrift: 

Psychology 

and Health  

24(10) 1229-

1243 

 

Land: 

USA 

 

Databas: 

CINAHL 

Att beskriva hur 

personer med 

livshotande 

sjukdom i 

palliativt skede 

lever sina liv, 

hur de 

upprätthåller sin 

livsvärld och 

engagemang  i 

livet,  

och att 

undersöka 

associationer 

mellan olika 

typer av 

engagemang och 

psykologiskt 

sinnesläge 

 

 

 

 

 

 

 

Design : Explorativ 

Metod : Kvalitativ och kvantitativ  

Population: Patienter  boende i San 

Fransisco med AIDS eller cancer i sent 

palliativt skede  

Urval:  

32 vuxna patienter, 16 män, 16 kvinnor 

som redan ingick i en annan studie av 88 

patienter. The Care Prefferences Study i 

San Fransisco och New York. 

 Inklussionskriterier: vuxna, icke 

dementa personer, med AIDS eller 

cancer., hade en överlevnadsprognos på 

omkring 6 mån till ett år att leva. 

Exklussionskriterier: 

Personer med kognitiv svikt eller demens 

exkluderades 

Metodbeskrivning 

Månatliga semistrukturerade 

intervjuer om patienternas dagliga liv  

Analys 

Intervjuerna spelades in, transkriberades, 

koder och teman identifierades som 

svarade mot syftet:  

Resultaten analyserades av forskarna var 

och en och jämfördes därefter och 

Styrkor: 

Inklussionskriterier,  

Exlusionskritering urval 

och datainsamling 

tydligt beskriven  

 

Tydligt dokumenterat och 

beskrivet vilka 

mätinstrument som 

användes i den 

kvantitativa studien 

  

Svagheter: 

Institutionen: 

Institual Review Board har 

godkänt 

tillståndsförfarandet av 

studien, det står dock inte 

tydligt att den är etiskt 

granskad  

 

Tidskriften är medlem i 

The Committee on 

Publication Ethics (COPE) 

 

I studiens resultat Två grupper 

framkom i studien  

a) Grupp: ”Underhålla 

livsvärlden” 

kännetecknades med att de 

fortsatte engagera sig för sin 

familj/vänner/gemenskap 

Avstod från orealistiska mål 

Satte upp nya realistiska mål 

då deras liv förändrades. 

Engagerade sig i andlighet 

 

b) Grupp: ”livsvärld avbruten”, 

hade orealistiska mål, 

försämrades kognitivt och/eller 

hade ett pågående missbruk 

 

Personerna i denna grupp 

klassade generellt sina 

symptom högre  
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diskuterades.  

 

Den kvantitativa delen av studien var inte 

synlig förrän kvalitativa delen av studien 

var klar 

 

 

 

 

  

         


