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              Abstrakt 
 

Personer som får palliativ vård är känslomässigt utsatta och upplever ett 

lidande. Den förändrade livssituationen skapar tankar och frågor kring 

framtiden. Denna integrerade litteraturöversikt sammanställde kunskaper om 

lidande i palliativ vård. Detta gjordes genom frågeställningar som tar upp hur 

lidande och lindring av lidande beskrivs samt vad som bidrar till lidande och 

lindrar lidande. Två databaser genomsöktes och sexton artiklar återfanns. 

Resultatet utgjorde kategorier som beskriver lidande och lindrande av 

lidande, samt kategorier av faktorer som bidrar till lidande och lindring av 

lidande. Lidande upplevdes när något förändrades eller saknades i vardagen. 

Svårigheter fanns vid anpassning och tillvänjning av de tillkomna 

förutsättningarna. Studiens beskrivning av lidande är; smärta, förlust, 

existensiell ovisshet, isolering samt hopplöshet. Lindring av lidande beskrivs 

genom; bekräftelse, stöd, autonomi samt välbefinnande. Lidande kan lätt 

upplevas på grund av ett ogenomtänkt beslut eller omvårdnadshandling. 

Lidande kan lindras genom att känna stöd, bekfräftelse, välbefinnande samt 

bevarande av autonomi. Resultatet kan därför användas för 

sjukvårdspersonal i bemötandet och lindrandet av lidande inom palliativ 

vård.  

 

Nyckelord: Integrerad litteraturöversikt, palliativ omvårdnad, lindrande vård, 

terminal vård 
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Sjuksköterskan bär ett stort omvårdnadsansvar, vilket delas in i fyra grundläggande områden - 

att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2005). De 

vårdsituationer som uppstår är olika. En svår situation som vårdpersonal kan stöta på är 

palliativ vård. I en tidigare publicerad utredning (Statens offentliga utredningar [SOU], 2005), 

beskriver att palliativ vård riktar sig mot att ge bästa möjliga livskvalitet, psykiskt och fysiskt, 

där medicinsk behandling är utesluten. Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV] (2006) 

beskriver lindring av lidande som en av de viktigare delarna i palliativ vård. Begreppet 

lidande innebär enligt Eriksson (1994, s. 16-24) en smärta, en vånda, en plåga och ett kval. 

Människan som lider utsätts för en kamp som kan upplevas negativ och ond. Att lida är att 

vara utsatt, att leva med någonting som tidigare inte funnits. Lidande går att jämföra med ett 

döende. Att lida är att bli fråntagen någonting konkret eller symboliskt och denna förlust 

bringar sorg. Vidare menar Eriksson (1994) att försoning ger en möjlighet till ett nytt liv med 

de förändringar som tillkommit och skapat detta lidande. Upplevelsen att inte kunna leva med 

de förändringar som skett kan leda till en försämring av det andliga och själsliga livet. 

Människan som upplever ett döende, upplöser sig själv som person och hel människa. Den 

utsatta personen upplever en hopplöshet, skuld, sorg, förnedring och ensamhet. Känslan av 

ensamhet och att inte bli sedd upplevs som att vara död och är ett stort problem i dagens 

samhälle, framförallt inom hälso- och sjukvård. Upplevelsen av ensamhet och minskad 

bekräftelse från medmänniskor leder till mindervärdeskomplex. Den utsatte känner sig 

åsidosatt från sin normala livsvärld. 

 

Lidande kan som tidigare nämnts upplevas och visa sig i olika former. Inom hälso- och 

sjukvård brukar det talas om ett sjukdomslidande, där kroppslig smärta är en stor del av det 

lidande som sjukdomen förorsakar. Själsligt och andligt lidande kan orsakas om vårdpersonal 

brister i respekt och förståelse för den sjuke. Vårdpersonal har en viktig uppgift i att låta den 

sjuke vara delaktig i behandling och inte känna sig misslyckad, samt att ge den information 

som den sjuke är i behov av att veta (Eriksson, 1994, s.83-85). Lidande beskrivs som en del 

av livet och en grundläggande kategori av vård. Detta omfattar patientens hela upplevelse av 

liv, hälsa och sjukdom i ett fysiskt, mentalt och andligt perspektiv. Vidare beskrivs lidande 

som en form av döende som leder till nytt liv eller död. Lidandet i sig har ingen mening, men 

den som lider kan hitta en mening med sin situation. Genom visad kärlek och medkänsla kan 

lidandet lindras, dock inte elimineras helt. God omvårdnad ska syfta till att lindra lidande och 

göra det uthärdligt. Sjuksköterskan kan lindra lidande genom att skapa en relation till den som 

lider och hjälpa denne till acceptans av sina tankar, sina begränsningar och slutligen sig själv 
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(Kahn & Stefves, 1986; Lindholm & Eriksson, 1993; Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & 

Eriksson, 2004). Rodgers och Cowles (1997) definierar lidande som en subjektiv och 

komplex upplevelse som är individuell och skiljer sig från person till person. Morse (2001) i 

sin tur definierar lidande som ett känslomässigt lidande fyllt med sorg.  

 

En svårighet för personal som arbetar inom palliativ vård är att kunna bidra till ett värdigt slut. 

År 2004 kunde World Health Organisation [WHO] (2004) rapportera att 88 019 människor 

dött i Sverige på grund av olika sjukdomar. 60 procent av dessa hade med fördel kunnat 

erhålla palliativ vård. Enligt NRPV (2006) inleds palliativ vård när bot för sjukdomen inte är 

möjlig. Palliativ vård är en lindrande vård som har till syfte att hjälpa människor i livets 

slutskede. Kärnan i palliativ vård är att lindra smärta och andra symtom, samt att erbjuda 

psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för personen och närstående. Fokus i 

palliativ vård ligger på symtomkontroll och livskvalitet (NRPV, 2006).  

 

WHO’s (2001) definition av palliativ vård definieras som ett lindrande av obotliga sjukdomar 

där målet är att minska det lidande som situationen medför. Inledningen av palliativ vård är 

ofta en lång process i flera etapper. Under alla stadier tas hänsyn till fysiska, psykiska, sociala, 

existentiella och andliga dimensioner. Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar 

livskvaliteten för både den drabbade och de närstående. En viktig aspekt är att 

uppmärksamma symptom hos den enskilde och behandla dessa. En god kommunikation och 

relation vårdpersonal och person emellan kan bidra till ett undvikande av fysisk och 

känslomässig stress. Denna relation är likställd den relation som finns mellan den enskilde 

och dess anhöriga (Ewing, 2009; Payne, 2009; WHO, 2001). Teamarbete vid palliativ vård är 

en viktig del för den drabbade. Här kan professioner så som sjukgymnaster, undersköterskor, 

läkare och sjuksköterskor ingå. Ett tvärprofessionellt team bidrar till en god vård genom 

samlade kunskaper. Detta skapar i sin tur trygghet och stöd för den sjuke och närstående 

(WHO, 2001)  

 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudansvarsområde och omvårdnad syftar till att lindra 

lidande. Att kunna lindra det lidande som uppstår i samband med livets slut är en viktig 

kunskap och egenskap hos omvårdnadspersonal. Genom detta vill författarna ta reda på vad 

som anses som lidande inom den palliativa vården, och hur detta kan lindras. Studien kommer 

att utgå från Erikssons (1994) definition av lidande.  
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Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om upplevelser av lidande och hur 

detta kan lindras i palliativ vård.  

 

Specifika frågeställningar 

1. Hur beskrivs lidande i palliativ vård? 

2. Vilka faktorer bidrar till lidande i palliativ vård? 

3. Hur beskrivs lindring av lidande i palliativ vård? 

4. Vilka faktorer bidrar till lindring i palliativ vård? 

 

Metod  

Metoden som användes i studien var en integrerad litteraturöversikt, som skapar en översikt 

över kunskapsläget inom det aktuella området. Denna metod valdes för att den ger en bred 

forskning, där alla typer av artiklar kan användas vilket gör att författarna kan få en klar och 

säker bild över hur kunskapsläget ser ut inom ett specifikt område. Både experimentella och 

icke-experimentella studier kan användas (Whittemore & Knafl, 2005; Broome, 1993). 

Rapporten arbetades fram efter Goodmans sju steg, som finns beskrivna i Willman et al. 

(2006, s.51). De fyra första stegen användes i studien. Det innebar att specificera problem, 

inklusions- och exklusionskriterier, utarbeta en plan för litteratursökning, samt att inkludera 

alla studier som motsvarade inklusionskriterierna. Utifrån detta gjordes rekommendationer 

(Willman et al., 2006, s.51). Strukturen som används i studien, utgår ifrån Whittemore och 

Knafls (2005) beskrivning av integrerade litteraturöversikter.  

 

Litteratursökning  

Data för studien har hämtats genom systematiska litteratursökningar i databaserna Cinahl och 

Pubmed samt sökningar i referenslitteratur. Sökningen började med att söka på respektive 

ämnesord i respektive databas, för att se om ämnesordet fanns. Detta för att den som söker 

skall hitta relevant information och irrelevant data undviks (Willman et al., 2006, s.69). 

Sökord som användes i sökningen för att uppnå målen var: suffering, caring, nursing, nursing 

care, palliative suffering, suffering, existential, terminal care, interventions, shame, pain, 

suffering of illness och nursing interventions. Sökord som användes var kontrollerade i 

respektive databas uppslagsverk, för att användas under korrekt benämning. 

Inklusionsteorierna var; studier skrivna på svenska eller engelska, vuxna personer i palliativ 
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vård, studier i fulltext samt studier med ett vetenskapligt upplägg (peer review). 

Exklusionsteorierna innefattar farmakologiska behandlingar.  

 

Booleska sökoperatörer, AND, OR och NOT, användes och trunkering (*) av vissa ord, för att 

inkludera olika böjningar av orden (Willman et al., 2006, 63-69). Sökningen började med 

sökningar på respektive ord, var för sig och sedan användes dessa tillsammans i olika 

kombinationer, för att få ut mesta möjliga relevanta referenser (tabell 1). Ingen begränsning 

gjordes på årtal när studierna skulle vara publicerade, detta då de allra flesta inom studiens 

område är relativt nyligt publicerade. 

 

Initialt lästes artiklarnas titlar för att se om de motsvarade studiens syfte. Efter detta och för 

alla artiklar som verkade relevanta, lästes abstrat och de som uppfyllde inklusionskriterierna 

valdes ut. Med hjälp av exklusionskriteriet gjordes en sista gallring som resulterade i att 33 

artiklar inkluderas i studien. 

 
 
Tabell 1: Litteratursökning 
Databas  Söktermer  Antal träffar  Antal valda 
Cinahl 

  1.Existencial  299 
2.Suffering  2124 
3.Palliative  4305 
4. #1 AND #2 AND #3 11   
5.Terminal care  2149 
6.#5 AND #2  56 

Cinahl 
1. Palliative  4300 
2. Nursing  22377 
3. Intervention  16568 
4. 1# AND #2 AND #3 45  2 
5. Palliative care 3547 
6. #3 AND #5  117  2 
7. Suffering  2124 

                      8. #8 AND #3 AND #7 7  
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Forts Tabell 1: Litteratursökning 
 
Databas  Söktermer  Antal träffar  Antal valda 
 
Pubmed 
          1. Suffering  80878 

2. Suffering* Nursing* 107 
   Caring* 

3. Suffering Nursing*  17 
Caring* Palliative*  
4. Palliative suffering 707  4 
5. Nursing care  47113 
6. Nursing interventions 15764 
7. Suffering of illness 8 
8. Palliative care 10321 
9. 7# AND 8#  134   
10. Terminal care 3648 
11. 10# AND 1# 171  3 
12. Suffering of care* 16 
13. Palliative care* 9819 
14. Suffering of life 9858 
15. 13# AND 14# 255 
16. Pain treatment  742  9 
17. 16# AND 8# 61 
18. Pain  442656 
19. Shame  2213 
20. 4# AND 18# AND 19# 10 
21. 4# AND 9#  1 
22. 4# AND limits 5  3 
23. 4# AND 5# AND 6# 4  2 

 
 
Litteratursökningen resulterade i 33 relevanta artiklar som lästes i sin helhet. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och bedömdes utifrån exklusionskriterierna vilket resulterade i att 16 

artiklar valdes ut till analysen (tabell 2). Från dessa 16 artiklar söktes relevanta studier via 

dess referenslistor. Detta gav inget resultat i de utvalda artiklarna (Willman et al., 2006, s.80).  

 

Kvalitetsgranskning 

Data som motsvarade kriterierna för syftet samlades in och kvalitetsgranskades efter typ av 

studie (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006, s. 118-123). Författarna granskade respektive 

studie var för sig och gjorde sedan en gemensam jämförelse. Detta för att minska risken för 

bias (Akobeng, 2005). Då olika typer av studier användes krävdes olika kvalitetskriterier 

(Willman et al., 2006, s.95-96). Studierna granskades enligt bilaga G, H och F i Willman et al, 

(2006). Poängsättning gjordes utifrån varje artikel där resultatet räknas om till procent och 

detta bestämmer kvalitetsgraden. Grad ett innebär 80-100% och är hög, grad två är 70-79% 

och benämns som medel, sist är grad tre som är låg och där krävs 60-69%. Studier med låg 

kvalitetsgrad inkluderades ej (Willman et al., 2006, s.95-96).  
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Analys 

Efter kvalitetsgranskningen gjordes en analys av den insamlade datan.  Dataanalys innebär att 

extrahera innehållet i artiklarna som motsvarar syftet (Whittemore & Knafl, 2005). Innehållet 

organiserades på ett meningsfullt och systematiskt sätt genom en metodologisk matris. Den 

metodologiska matrisen används för att strukturera upp de fynd som svarar mot syftet 

Genom att använda matrisen kan innehåll upptäckas som annars hade förbisetts. I en komplett 

ifylld matris är det lättare att se slutsatser från frågeställningen (Polit & Beck, 2008, s. 121). 

Utifrån matrisen skapas det kategorier med ett organiserat innehåll (Polit & Beck, 2008, s. 

432-433). Artikelinnehåll extraherades som motsvarade syftet och de specifika 

frågeställningarna. Under varje frågeställning samlades artikelinnehåll med samma innebörd 

ihop och skapade kategorier som beskriver lidande och vad som orsakar lidande respektive 

lindrar lidande. Som svar på studiens frågeställningar.  
 

Tabell 2 Översikt över artiklar i analysen (n=16) 

Författare 
År 

Typ av studie Deltagare  Datainsamling/A
nalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Blinderman & 
Israel et al. 
(2005) 

 

Kvalitativ N=40 
 
 

Intervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Till det existensiella lidandet är 3 
huvudfaktorer bidragande, förlust 
av autonomi, sänkt självkänsla och 
hopplöshet 

 

Medel 

Chochinov & 
Hack et al. 
(2005). 
 

Kvalitativ N=100 Intervjuer/ 
Kvalitativ analys 
av intervjuer 

Värdighet är en viktig del för att 
minska lidandet och att känna sig 
bekräftad i livets slut. Livskvalitet. 
Diskussion runt minnen och 
upplevelser som är viktiga för 
patienten. viktigt med en känsla av 
andlig frid 

 

Hög 

Daneault & 
Lussier et al. 
(2006). 
 

kvalitativ N=28 Intervjuer/ 
Innehållsanalys 
 

Lidandet är individuellt, men genom 
en god relation och bra bemötande 
kan man lindra lidandet hos den 
döende människan. 

 

Hög 

Gries & Randall 
et al. (2008) 
 

Kvantitativ N=256 Frågeformulär/ 
Statistisk analys. 
 

Familjen och kommunikationens 
betydelse för lidande hos 
intensivvårdspatienter 

Medel 

Hall & 
Chochinov et 
al. (2009). 
 

Kvantitativ N=64 Intervjuer/ 
Innehållsanalys 

 
 

Värdighetsterapi, genom att belysa 
det som har varit viktigt och haft 
betydelse i livet. Lätt att genomföra 
och uppskattat av vårdtagarna. 

Medel 

Halstead  & 
Roscoe (2002) 
 
 
 
 
 

Kvalitativ N=7 Intervju/Analys 
av känslor 

 

Musik stimulerar frisättning av 
endorfiner som ger viss 
smärtlindring, framkallar känslor 
och minnen. 

 

Medel 
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Forts Tabell 2 
Författare 
År 

Typ av studie Deltagare  Datainsamling/A
nalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Miller & 
Hopkinson 
(2008) 

Kvantitativ N=377 Retrospektiv 
audit/ 
VAS för mätning 
av spänningar. 
 

Avslappning minskar spänningar 
och ökar livskvaliteten hos 
palliativa patienter. 

Hög 

Mok & Chiu 
(2003) 
 

Kvalitativ N=20 Intervjuer/ 
Hermeneutiskisk 
analys 

 

God relation mellan sjuksköterska 
och patient bidrar till lindring av 
lidande. 

 

Hög 

Mularski & 
Puntilla et al. 
(2009) 

Review Patienter och 
personal inom 
intensivvård 

 

Översikt,erfarenh
eter/ABCDE- 
Mnemonic 

Lindrandet av lidande handlar om 
allt som upplevs som ett hot mot 
den personliga självbilden. 
 

Medel 

Murray &                                  
Kendall et al. 
(2010) 
 

Kvalitativ N=88 Intervjuer/Sekund
är analys 

När det gäller lidande var det främst 
en andlig och psykologisk förlu st 
som upplevdes. Tankar om 
meningen med livet.  
 

Medel 

Rydahl-Hansen 
(2005) 

Kvalitativ      N=32 Observation, 
Intervjuer/Fenom
enologisk analys  

När personerna får beskedet att 
sjukdomen är obotlig upplever dom 
ett lidande, de känner sig 
främmande och maktlösa gentemot 
döden. 

Hög 

Schneider &  
Lueckmann et 
al. (2010) 
 

Kvantitativ    N=9716 
 
 
 
 
 

Frågeformulär/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Genom att upptäcka lidandet i god 
tid kan lidandet minska. Detta kan 
ske genom behandling och 
bedömning av fysiska, psykosociala 
och andliga problem. Behov finns 
av en grundlläggande attityd. 
 

Medel 

Wilson & 
Chochinov et 
al. (2009) 

 

Kvalitativ      N=268 
 

Intervjuer/ 
Karnofsky  
Scale/ 
PPS-skala 

Fokus låg på smärta som största 
lidande och hur den bäst lindras. 
Dock uppgav de flesta att de 
upplevde en känsla av lidande 
genom svaghet och allmän 
sjukdomskänsla. 

Medel 

Quill & Byock 
(2000) 
 

Kvalitativ        N=1 Observation, 
intervju/ 
Hermeneutiskisk 
analys 
 

Lidande beskrivs som en komplex 
blandning av fysisk- och psykisk 
smära, andliga och existensiella 
frågor. 

 

Medel 

 

Resultat  

Studien resulterade i kategorier som beskriver och svarar på studiens frågeställningar. 

Kategorierna är det som beskriver själva lidandet, lindring av lidandet och faktorer som 

påverkar lidandet i positiv såväl som negativ riktning. Alla kategorier visar olika saker men de 

integrerar ofta i varandra och påminner om varandra. Resultatet presenteras utifrån 

kategorierna som beskriver lidande och lindring av lidande.  
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Lidande i palliativ vård och faktorer som bidrar till lidande 

 
Lidande i palliativ vård beskrivs med kategorierna smärta, förlust, existentiell ovisshet, 

isolering och hopplöshet. Faktorer som bidragande till lidande i palliativ vård är fysisk smärta, 

psykisk smärta, beroende, bristande kontroll, att inte få svar på sina frågor, bristande 

bemötande, bristande kommunikation och att inte kunna hantera sin situation. 

 

Smärta 

Smärta är en individuell och subjektiv upplevelse. Smärta kan beskrivas utifrån olika 

perspektiv och dimensioner samt upplevas som fysisk eller psykisk (Mularski et al., 2009). 

 

Fysisk och psykisk smärta 

Lidandet bidrar till andlig och psykisk nöd men även till depressioner. Fysisk smärta är diffus 

och förekommer hos dem som vårdas palliativt. Den fysiska smärtan åtföljs av psykisk smärta 

som inte är lika påtaglig (Murray et al., 2010, Quill & Byock 2000). Smärta är ett av de 

vanligaste symtomen hos den döende personen. Smärtlindring är därför en hög prioritet hos 

den palliativa människan. Fysisk- och psykisk smärta följer och påverkar varandra (Wilson et 

al., 2009). Psykisk smärta kan medföra nedsatt autonomi och har således en negativ påverkan 

på den enskilde. En oförmåga i utövning eller ifrågasättande av tro kan resultera i andlig nöd.  

Smärta kan upplevas i en annan dimension än den fysiska, till exempel som ökad psykisk och 

andlig nöd (Murray et al., 2010). Smärta som upplevs i olika dimensioner bidrar till ett hot 

mot integriteten (Mularski et al., 2009). Det finns tillfällen i sjukdomsförloppet som gör att 

lidandet ökar och upplevs som extra smärtsamt. Dessa tillfällen är vid övergångar; då 

diagnosen ställs, när personen kommer hem efter första behandlingen, återkommande besked 

om sjukdomen samt slutdatum vid sista behandlingen Murray et al. (2010). 

 

Förlust 

Förlust i palliativ vård kan ses som att del av identiteten går förlorad. Kroppen förändras, den 

kroppsliga kontrollen går förlorad och därmed också olika känslor så som hopp, roller och 

frihet (Blinderman, Israel, Cherny & Sedek, 2005; Hall et al., 2009).  
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Beroende och bristande kontroll 

Då sjukdomen progredierar ökar hjälpberoendet och därmed går autonomin och värdigheten 

förlorad (Hall et al., 2009). Förlust kan också beskrivas som en tappad framtidstro och en 

misstro till sig själv (Blinderman, Israel, Cherny & Sedek, 2005). Förlust av värdighet är en 

vanlig upplevelse vid livets slut. En förlust av frihet, social position, intressen och 

personlighet är andra ting som beskrivs vid denna situation (Hall et al., 2009). Personer som 

tappat sin självständighet kan känna skam och en förlust av kontroll (Hall et al., 2009; 

Rydahl-Hansen, 2005). Människan måste anpassa sig till kroppsliga förändringar och det nya 

livet med sjukdomen. Livet kan inte längre tas för givet och händelser ses inte längre som 

förutsägbara. De inre resurser som behövs för att hantera oförutsägbarheten har gått förlorade 

genom sjukdomen. Dessa resurser behövs för att kunna handskas med de symptom som 

sjukdomen medför (Rydahl-Hansen, 2005). Förlust kan innebära en känsla av hopplöshet och 

avsaknad av mening med livet (Blinderman et al., 2005). Ett besked om obotlig sjukdom gör 

att människan tappar hopp om bot och framtid (Hall et al., 2009). Detta kan leda till en 

oförmåga att bevara motivationen i den aktuella situationen (Blinderman et al., 2005).  

 

Existentiell ovisshet 

Palliativ vård inträder då bot inte längre finns och detta innebär att lindra lidande och symtom. 

Människan ifrågasätter sin existens med tankar och känslor om tro, död och acceptans av sin 

situation (Blinderman et al., 2005; Chochinov et al., 2005; Hirai, Kashiwagi, Mikatabara & 

Morita, 2003.). 

 

Att inte få svar på sina frågor 

Att ge upp hoppet kan medföra svårighet att finna en mening med livet. Beskedet om palliativ 

vård kan få den drabbade att känna hopplöshet. Obesvarade existentiella och psykosociala 

frågor leder till ökad oro (Blinderman et al., 2005; Chochinov et al., 2005; Hirai, Kashiwagi, 

Mikatabara & Morita, 2003.). Ett missnöje med livet och oförmågan av en accepterande 

inställning till sin situation kan leda till en andlig kris (Wilson et al., 2009). Existentiellt 

lidande förknippas med palliativ vård och kretsar kring psykosociala och andliga frågor (Quill 

& Byock, 2000). Det kan även innebära dödsrädsla, religiösa övertygelser samt ifrågasättande 

av den personliga existensen (Murray et al., 2010). Existentiell ångest kan vara beroende av 

fysiska symtom, sociala problem eller dödslängtan (Wilson et al., 2009). Andligt lidande kan 

innebära otillfredsställda akuta behov. Frågor som ”varför just jag?” är utmärkande för det 
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andliga lidandet. Det existentiella och andliga lidandet integreras ofta i varandra (Murray et 

al., 2010).  

Isolering  

Isolering är de känslor som hålls tillbaka. Det beskrivs också som en förlust av relationer till 

anhöriga och vårdgivare (Blinderman et al., 2005; Bretscher et al., 1999; Rydahl-Hansen, 

2005; Murray et al., 2010).  

 

Bristande bemötande 

En social isolering kan upplevas då anhöriga tar avstånd och då besöken glesas ut. Den 

sociala samvaron som alltid funnits förändras (Bretscher et al., 1999; Murray et al., 2010 & 

Rydahl-Hansen, 2005). Problem eller känslor hålls tillbaka vid bristande förtroende till 

vårdgivarna. Att vara beroende skapar en känsla av isolering (Rydahl-Hansen, 2005), 

maktlöshet och förlust av värdighet (Rydahl-Hansen, 2005; Hall et al., (2009). En viktig 

aspekt för den döende är att få behålla sin värdighet och bli hågkommen på så vis (Hall et al., 

2009). De kroppsliga förändringarna kan medföra att personen kan ha svårt att känna igen sig 

själv. En upplevelse av att inte bli sedd som en person utan som en diagnos kan leda till ett 

vårdlidande. Tidsbristen inom hälso- och sjukvård kan bidra till detta (Blinderman et al., 

2005). Utebliven bekräftelse har samband med depressioner, ångest, dödslängtan, hopplöshet 

och en känsla att vara till besvär. Detta medför en sämre livskvalitet (Chochinov et al., 2005). 

 

Bristande kommunikation 

Bristande kommunikation beskrivs som relationsproblem då ingen gemenskap längre upplevs. 

En brist i förtroende medför ofullständig kommunikation (Hall et al., 2009). Av rädsla för att 

vara till besvär tillbakahålls tankar och känslor. Den döende isolerar sig med sina känslor och 

symtom (Rydahl-Hansen, 2005; Quill & Byock., 2000;). Kommunikationen mellan läkare och 

patient är av stor betydelse men är ofta bristfällig. Det medicinska språket är förbehållet 

läkare och vårdpersonal och ter sig obegripligt för utomstående. Detta kan medföra en känsla 

av att inte vara delaktig och kunna påverka sin situation och behandling. Detta kan i sin tur 

leda till ett psykiskt lidande. Läkaren behandlar patienten utifrån sin egen uppfattning om 

lidande. Individen förbises och lidandet ökar (Gries, Randall, Wall & Engelberg, 2005). 
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Hopplöshet  

Hopplöshet är en känsla som upplevs då det ej finns bot för sjukdomen. Detta föder inre 

tankar och känslor samt ett ifrågasättande av den egna existensen (Blinderman et al., 2005; 

Hirai et al., 2003). 

 

Att inte kunna hantera sin situation och bristande kommunikation 

Vid övergång till palliativ vård mister människan sitt hopp i och med den obotliga sjukdomen. 

En känsla av att inte kunna hantera sin situation infaller. Tillståndet präglas av tvivel och en 

osäkerhet inför vad som komma skall. Personen upplever förlust av framtidstro och ett 

personligt misslyckande (Blinderman et al., 2005). Avsaknad av hopp medför en svårighet i 

att finna en mening med livet. Den egna personen upplevs sakna funktion (Blinderman et al., 

2005; Hirai et al., 2003). Hopplöshet vid palliativ vård liknar den hopplöshet som finns vid 

tillstånd som depression och ångest. Tid avsätts inte längre till egna intressen och nöjen 

(Wilson et al., 2009). Då tillståndet förvärras krävs en ökad omvårdnad och ger personen en 

känsla av att vara till besvär (Hirai et al., 2003). Känslomässiga behov som inte bearbetas kan 

bidra till lidande (Bretscher et al., 1999). 

 

Lindring av lidande i palliativ vård beskrivs med livskvalitet, värdighet och andligt 

välbefinnande. Faktorer som påverkar lindring av lidande i palliativ vård är stöd, autonomi, 

bekräftelse och välbefinnande. 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet beskrivs som ett bevarande av social roll, personlighet, stolthet och hoppfullhet 

(Chochinov et al., 2005).  

 

Stöd och autonomi 

Åtgärder som hjälper till att minska ångest kan stärka livskvaliteten. Detta kan i sin tur öka 

välbefinnandet (Murray et al., 2010; Schneider et al., 2010). En grundläggande attityd inom 

personalgruppen ses som viktigt. Det skall finnas en gemensam diskussion om hur sjukdomar 

skall hanteras och bemötas (Schneider et al., 2010). Den fysiska och känslomässiga stressen 

kan minskas om personalen tar reda på personens önskningar. God information om sjukdom 

och behandling samt stöd under hela vårdtiden underlättar ytterligare (Murray et al., 2010). 

Ett bevarande av roll och personlighet samt att känna stolthet och hoppfullhet bidrar till 



 
 

14 

livskvalitet. Upplevelse av livskvalitet ger även ett andligt välbefinnande (Chochinov et al., 

2005). 

 

Värdighet 

Värdighet är att bli sedd som människa och inte som sjukdom. Bekräftelse av känslor och 

tankar är en genomgående grund för värdighet (Hall et al., 2009).  

 

Bekräftelse 

Värdighet upplevs på olika sätt. Det kan vara att bli bekräftad, sedd och att någon lyssnar. 

Värdighet kan även innebära att känna stolthet, självrespekt, livskvalitet, självkänsla och hopp 

(Hall et al. (2009). Om personen behandlas med värdighet kan de fysiska, psykosociala, 

andliga och existentiella bakgrunderna till oro och ångest stävjas (Chochinov et al., 2005; Hall 

et al., 2009). Intervju och samtal om det som känns viktigt i livet kan stärka värdigheten (Hall 

et al., 2009). Lidandet kan lindras genom att ta reda på och förstå patientens övertygelser, 

värderingar, religion och därmed beteende. En hjälp till att utöva sin religion kan bidra till 

något att tro och hoppas på (Hirai et al., 2009). 

 

Andligt välbefinnande 

Andligt välbefinnande handlar om att finna hopp och trygghet på andlig och religiös nivå 

(Chochinov et al., 2005; Murray et al., 2010). 

 

Välbefinnande  

Andlig frid och välbefinnande kan bidra till att lindra bördan. En viktig del i processen är att 

understödja personens väg till stärkta relationer. En känsla av mening och syfte i livet kan 

skapas genom samtal. Här får personen framföra vad som känns viktigt i livet, betydelsefulla 

frågor och önskan om vad som skall bli ihågkommet efter personens bortgång (Chochinov et 

al., 2005). Musik kan bidra till välbefinnande genom den smärtlindrande 

endorfinutsöndringen som frisätts vid lyssnande. Musik framkallar även känslor, minnen och 

glädje (Halstead & Roscoe, 2002). Andligt välbefinnande upplevs på olika sätt. Detta kan 

exempelvis vara då personen har något att se fram emot och planera inför (Murray et al., 

2010).  
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Diskussion  
Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om upplevelser av lidande och hur 

detta kan lindras i palliativ vård. Resultatet diskuterades utifrån rubrikerna; lidande i palliativ 

vård och faktorer som bidrar till lidande samt lindrande av lidande i palliativ vård och 

faktorer som bidrar till lindring.  

 

I den föreliggande studien framkom det att smärta är något personligt och något som kan 

upplevas på olika sätt. Det finns i olika former och lika individuellt vad som orsakar det. 

Smärta kan beskrivas utifrån olika perspektiv och dimensioner, det kan upplevas på olika sätt, 

både genom fysisk- och psykisk smärta. Lidandet kan ge en andlig och psykisk nöd som kan 

leda till en depression vilket också bekräftas i andra studier (Putnam, 2009; Westlake et al., 

2008).  

 

I resultatet beskrivs förlust som förlust av identitet och förlust av kontroll, både i situation och 

möjlighet att hantera känslor. Förlust kan också beskrivas som organ som tappat funktion och 

anpassar sig efter detta. Det kan vidare innebära en förlust av värdighet, att inte längre kunna 

klara sig själv. Detta bekräftas av Westlake et al. (2008) som visar att det är oundvikligt att 

inte känna förlust. En sjukdom leder till begränsningar i den sjukes liv vilket kan innebära ett 

hinder för att leva ett normalt liv och att utöva intressen. Förlust av det tidigare livet kan leda 

till avsaknad av mening med livet (Westlake et al., 2008). Förlust kan också handla om 

bortfall av någon kroppsfunktion eller social roll men behöver inte innefatta dessa två 

samtidigt.  

 

I föreliggande studie framkom att lidande handlade om att ifrågasätta sin egen existens. 

Tankar om framtid och död skapar tankar och funderingar som inte har konkreta svar. I en 

studie (Georges & Grypdonck, 2002) visades det sig att sjuksköterskor ibland hade svårt att 

ha en öppen och ärlig kommunikation med den sjuke om dess situation och döden. Vanliga 

frågor från den sjuke vid allvarlig sjukdom och palliativ vård kretsar kring livets mening, 

värde och relationer. Två exempel kan vara: kommer jag att dö snart? Varför jag? Det 

personliga värdet ifrågasätts. Lidandet kan orsaka upplevsler av osäkerhet, en känsla av att bli 

övergiven (Ngo-Metzger et al., 2007; Sulmasy, 2009) och personer som inte är helt 

övertygade i sin religion kan ifrågasätta värderingar på grund av osäkerhet (Sulmasy, 2009). 

Enligt Lavoie, Blondeau och Koninck, (2008) har människan en mening med livet så länge 
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hon är frisk, men när döden är nära och en verklighet uppstår ett lidande. För människor som 

inte befinner sig i ett palliativt tillstånd är döden en framtida händelse (Lavoie et al., 2008). 

Människor som lever med en existentiell ovisshet har en stark ifrågasättning till livet. 

Sjuksköterskans uppgift är att upprätthålla en öppen kommunikation med den lidande 

människan (Georges et al., 2002). 

 

I resultatet beskrivs isolering som ett avståndstagande mellan två parter där känslor och 

information uteblir. Personer som känner gemenskap med sin sjuksköterska kan uttrycka sitt 

lidande, samtidigt som sjuksköterskan har den kontakten och förståelsen för att kunna 

identifiera detta (Westlake et al., 2008). De som inte upplever denna gemenskap riskerar att 

känna isolering och vårdgivare upplever det svårare att nå personerna. Som sjuksköterska är 

det därför viktigt att vara tillgänglig och perceptiv (Westlake et al., 2008). 

 

I föreliggande studie beskrivs hopplöshet som en oförmåga att finna mening med det som 

hände och en bristande förmåga att se framåt. I studier (Chochinov, Wilson, Enns & Lander , 

1998; Karlsson, Strang & Milberg, 2007) beskrivs hopplöshet som en återkommande 

upplevelse i palliativ vård och som innebär att inte känna någon mening med det som sker. 

Personen kan däremot upprätthålla ett hopp in till slutet om att döden skall komma snabbare 

och på så vis minska lidandet.  

 

Autonomi handlar om att inte motsätta sig personens värderingar och önskemål samt 

utveckling av värdighet och självständighet (Waldow & Borges, 2008; Lee & Lin, 2010). 

Det är av vikt att respektera människor och deras egna beslut angående behandling (Lee & 

Lin, 2010). Som sjuksköterska finns möjligheten att inbringa livskvalitet genom att finnas där 

såväl fysiskt som mentalt för den lidande människan. I den föreliggande studiens resultat 

framkommer det att det är viktigt att kunna hantera och behandla smärta, psykosociala och 

andliga problem. Ett bevarande av social roll, personlighet, stolthet och hoppfullhet bidrar till 

ökad livskvalitet som i sin tur främjar andligt välbefinnande. Den enskilde skall få komma till 

tals och vara delaktig i behandlingen. 

 

I resultatet beskrivs värdighet som bekräftelse. Värdighet är att bli sedd som människa och 

inte som sjukdom. Bekräftelse av känslor och tankar är en genomgående grund för värdighet.  

Hall et al. (2009) visar att värdighet kan uppnås genom att personen känner delaktighet och en 

möjlighet att kunna påverka sin egen vård. Enligt Waldow och Borges (2008) kan en holistisk 
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människosyn bidra till värdighet. Det är av vikt att skapa en betydelsefull relation där den 

drabbde kan känna förtroende för vårdgivaren. ICN, 2005 föreskriver att människor i livets 

slut skall få omvårdad baserad på respekt för den mänskliga rättigheten; rätt till liv och val, 

kulturella rättigheter, värdighet och respekt. Värdighet kan bibehållas genom att ta tillvara på 

autonomi. Detta innebär således att patienten får framföra hur denne vill ha det, får sina sista 

önskningar uppfyllda och att denne anammar en aktiv roll i den egna behandlingen (Coenen, 

Doorenbos & Wilson, 2007). Läkaren skall inbjuda till aktiv diskussion med den enskilde 

utan att döma (Lee & Lin, 2010). Studiens resultat kan förstås som att värdighet handlar om 

en god relation mellan sjuksköterska och patient och bemötande av den sjuka personen.  

 

Studiens resultat beskriver andligt välbefinnande som att söka stöd och tröst, hopp och 

trygghet, på andlig såväl som religiös nivå. Doorenbos och Wilson, (2007) menar att det är 

vårdgivarens skyldighet att uppfylla önskningar och förhoppningar i största möjliga mån. 

Vårdgivare har till uppgift att fastställa patientens andliga och religiösa behov för att den 

individuella personen skall känna en tillfredsställelse i sin situation. Som patient/människa 

ska möjlighet finnas att utöva tro och använda andliga metoder då det skapar trygghet och 

stöd. Till exempel kan tillgång till präst vara av stor betydelse för att få klarhet i andliga och 

religösa frågor (Doorenbos et al., 2007; Sulmasy, 2009). För sjuksköterskan kan det i 

huvudsak handla det om att prata med vårdtagaren om hur denne vill ha det i livets slut (Ngo-

Metzger et al., 2007). Av denna beskrivning framkommer att lyhördhet från sjuksköterskan är 

viktigt för andligt välbefinnande. Lyhördhet lockar i sin tur fram behov och önskemål, andliga 

som religiösa.  

 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som Antonovsky (2005, s. 42-50) grundat. 

Detta begrepp omfattas av tre grundläggande komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Meningsfullhet handlar om att vara delaktig. Delaktighet innebär 

medverkande i den dagliga arbetsgången som skapar ens framtid. I komponenten hanterbarhet 

ligger tyngden i att vara redo för olyckliga saker som händer. Upplevs en hög känsla av 

hanterbarhet uppfattar man sig inte som ett offer, eller att livet behandlar en orättvist. 

Begriplighet defineras hur inre- och yttre stimuli är gripbara. Dessa stimulin innehåller 

information som ska vara ordnad, sammanhängande och strukturerade. Upplevelsen av hög 

begriplighet gör framtida möten förutsägbara och när de kommer som en överraskning går 

dem att lösa. KASAM gör motgångar hanterbara och begripliga. Förståelsen för vad som 

händer blir djupare och orsaken till varför det händer tydliggörs. Situationen som uppstår 
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uppfattas som begriplig och problem går att lösa. Denna situation minskar den sjukes lidande, 

ger ökad motivation och meningsfullhet.  

 

Sullivan (1993) beskriver sjuksköterskans uppgift som att bevara styrka och stärka personens 

svagheter. Planering bör ske utifrån dessa styrkor och svagheter, där målet är att ge en känsla 

av sammanhang. Genom att stärka känslan av sammanhang kan förmågan att klara av 

framtida hinder förbättras. Vidare beskriver Sullivan (1989) att KASAM är användbar i det 

kliniska arbetet då den som intervention riktar sig mot hantering av situationer och psykiska 

tillstånd. Sullivan (1989) beskriver sjuksköterskans användningsområden för KASAM i 

arbetet med människor som insamling och tolkning av data. Målet för aktionen är hälsa och 

att planera insatser som syftar till att öka personens stresstålighet och hanterbarhet. Då 

personen känner meningsfullhet har den viktigaste delen av KASAM uppnåtts. Efter detta kan 

personen även uppnå hanterbarhet och begriplighet av sin situation. Antonovsky (2005, s. 44-

45) beskriver begriplighet som en förståelse. Sjuksköterskan kan stärka en persons förståelse 

genom att ge information och låta personerna ställa frågor. En öppen dialog ger en känsla av 

begriplighet och förståelse av sin situation. Hög begriplighet gör det lättare att känna 

meningsfullhet i livet och därmed också livskvalitet. Hanterbarhet uppstår då individen kan 

utnyttja sina resurser. Sjuksköterskans uppgift blir att identifiera dessa resurser och hjälpa 

personen att upptäcka dem. Resurserna ger individen chans att återhämta sig och finna kraft 

till att leva ett nära sorglöst liv.  

 
Metoddiskussion 

Den metod som använts är en integrerad litteraturöversikt, för att sammanställa kunskap om 

lidande i palliativ vård. Genom att använda denna metod kan en bred kunskap inhämtas inom 

ett specifikt ämne. Både kvalitativa och kvantitativa studier kan integreras. Ett problem med 

denna metod kan vara integreringen av resultaten från studier med olika ansatser. Detta kan 

dock hanteras genom specifika frågeställningar, samt ett noggrant och systematiskt arbetssätt 

(Whittemore & Knafl, 2005). Artiklar som analyserats är sökta i databaserna Cinahl och 

Pubmed. I Pubmed har det även kommit fram artiklar som funnits i andra databaser än den 

sökta. Sökning i Academic Search FULLTEXT Elite är även gjord, dock utan resultat där av 

ingen presentation av denna i metoden. Studier skrivna på andra språk än svenska och 

engelska kan göra att viktig data går förlorad och då de inkluderade artiklarna är skrivna på 

engelska användes ett ordlexikon för att undvika feltolkning vid översättning. Pålitligheten 
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har stärkts genom att metod, litteratursökning, kvalitetsgranskning är noggrant beskrivna 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255; Polit & Beck, 2004, s. 196). Bekräftbarhet har 

uppnåtts genom att data har lästs och värderats objektivt utan inblandning av egna värderingar 

(Polit & Beck, 2004, s. 539). I materialet återfinns både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Då ovana finns att läsa och tolka tabeller och diagram har förklaringarna till dessa lästs 

noggrant. En svaghet i resultatet är den palliativa inriktningen vilket gör överförbarheten låg 

på grund av att de flesta studierna är gjorda på patienter med cancersjukdom samt äldre 

personer. Detta kan därmed inte gälla all population (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252-253; 

Polit & Beck, 2004, s.539). Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det av vikt att en god 

utforming av metod, analys, syntes och slutsatser görs för att bekräfta ett bra utformande och 

minskad risk för bias. Detta är gjort så tydligt som möjligt i rapporten, vilket skall kunna göra 

överförbarheten god, då det skall vara lätt att följa hur vi har gått till väga.  

 

En svaghet i studien är att endast studier med fulltext inkluderats, vilket kan medföra att 

relevanta studier missats. Dock anser vi att tillräckligt material har inhämtats för att syftet 

skall anses som uppnått. Whittemore och Knafl (2005) menar att tydliga avgränsningar och 

väldefinierad sökstrategi kan öka tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökar då någon 

utomstående kan ge feedback (Polit och Beck, 2004, s. 539). 

Slutsats 

Lidande är ett stort begrepp som innefattar många delar. Grunden för lidande är en förlust av 

något som tidigare funnits i livet eller nya situationer som uppkommit och oförmåga att kunna 

hantera dem. Lindring av lidande kan ske genom att få hjälp att kunna hantera situationen 

som uppstår. Lidande är något ytterst individuellt och ett stort ansvar ligger hos personalen att 

se och bekräfta varje unik individ. Genom lyhördhet och uppmärksamhet kan lidande lindras. 

En medvetenhet om lidande hos personal inom palliativ vård tror vi kan göra dem mer 

uppmärksam på att lindra lidandet då detta inte alltid syns utanpå.  

 

Förslag på vidare forskning är fördjupning i smärta och icke farmakologiska interventioner 

gällande detta. 
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