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Abstrakt 
Vård vid livets slutskede ska leda till en livskvalitet som är så bra som möjligt för 
den sjuka personen. Dennes önskemål och tankar ska ligga till grund för vården 
och därför är syftet med denna litteraturstudie att beskriva svårt sjuka personers 
upplevelser av att leva med vetskap om en nära förestående död. Sju vetenskapli-
ga internationella artiklar, som svarade på syftet, granskades med manifest kvali-
tativ innehållsanalys. Denna analys resulterade i sex kategorier: Att kämpa, hop-
pas och vilja leva; Att livet förändrats och att vara medveten om att det är tid att 
gå; Att uppskatta vården och att vara tillsammans; Att ha tankar om döden och att 
ha svårt att förlika sig med sin livssituation; Att tron, förberedelser, kunskap och 
mening kan förbättra; Att acceptera och anpassa sig och uppskatta små saker. Re-
sultatet visade att viljan att leva fanns kvar och de kände och var medvetna om att 
livet förändrats. De fanns saker som hjälpte och gav mening så som tron på Gud 
och många fann värde i familj och sjukvård. Genom att veta vilka önskningar som 
kan uppkomma hos en person som lever i livets slutskede, kan viktiga delar av 
vården kan tillgodoses t.ex. andligheten. 
 
 

Nyckelord: svårt sjuka personer, upplevelser, att leva med, livets slut, innehålls-

analys, litteraturöversikt, livskvalitet och palliativ vård. 
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De flesta människor lever sitt liv utan en tanke på sin egen död, först vid svår sjukdom på-

minns många personer om sin egen dödlighet. Ironside et al. (2003) beskriver att de som lever 

med en kronisk sjukdom kanske tvingas finna en ny mening med livet, för att varje dag slippa 

bli påmind om de saker de inte kan utföra. Många som lever med en kronisk sjukdom beskri-

ver att det lärt dem mycket om hur det är att leva livet, att vara människa och om vilka saker 

som har betydelse i livet. Personerna som lever med kronisk sjukdom ser det som en nödvän-

dighet att kunna släppa taget, inte att ge upp, utan att skapa en ny förståelse och nya riktlinjer 

för deras kontroll över livet. Detta öppnar möjligheter för att kunna leva livet på ett annat sätt. 

Nichols och Riegel (2002) beskriver att en annan orsak som kan få människor att börja tänka 

på sin egen död är att befinna sig i den ålder då döden förväntas. 

 

Närståendes upplevelser av att leva med personer som har en allvarlig kronisk sjukdom be-

skrivs i Öhman och Söderberg (2004) där de närstående sa att det tog ett tag innan de kunde 

förstå och acceptera att den sjuka personen aldrig skulle blir frisk och att livet aldrig skulle bli 

detsamma igen. Sjukdomen tog över deras liv och i samband med den sjuke personens för-

sämring tvingades de närstående göra omfattande förändringar i vardagen. De närstående 

beskrev att tiden de tillbringade med den sjuka personen ökade i omfattning samtidigt som 

kontakten med andra närstående, vänner och familj minskade. Livet handlade mest om att 

stanna inomhus och de kände en sorg över allt som hänt dem. De närstående beskrev också en 

känsla av att bli bundna och att förlora friheten. Skuldkänslor kunde uppkomma då närstående 

kände kravet på att alltid vara tillgänglig. De kände sig tvungna att sätta sina egna behov sist 

och den sjuka personens välbefinnande var alltid i centrum eftersom de var totalt beroende av 

dem. Ibland kände de att de tog hand om den sjuka personen som ett barn och de kunde även 

känna sig som sjuksköterskor som vårdade dygnet runt.  

 

I Öhman och Söderberg beskrivs vidare att även när den sjuke personen låg på sjukhus kände 

de närstående ett ansvar, de litade inte på att sjukvårdspersonalen hade tid att ta hand om den 

sjuka personen på samma sätt som de hade tagit hand om dem hemma. De närstående beskri-

ver vidare att det var svårt att se hur sjukdomen bröt ner den sjuka personen och efter ett långt 

liv tillsammans kände de att de borde stå ut så länge som möjligt och göra sitt bästa för dem. 

De närstående kunde inte tänka sig att någon annan skulle vårda den sjuka men de gradvis 

blev mer beroende av hjälp för att kunna behålla den sjuka personen hemma (Öhman och Sö-

derberg, 2004). 
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Att vårda döende personer var någonting som sjuksköterskor såg som en del av sitt jobb och 

som någonting de blivit vana med. En del sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tid att ge 

omvårdnad på det sätt de helst skulle vilja. Att få frågor som de inte kunde svara på och att 

hamna i situationer de inte visste hur de skulle hantera, var andra saker de upplevde. I situa-

tioner där sjuksköterskorna blev upprörda började de ofta gråta men även andra symtom på 

svårigheter såsom sömnstörningar och illamående kunde uppkomma. Att vårda döende perso-

ner kunde skapa negativa känslor såsom skuld, hjälplöshet och ilska, men även positiva käns-

lor som välbefinnande kunde uppkomma när man handlade av intresse för andra (Hopkinson, 

Hallett & Luker, 2003). I Dunn, Otten och Stephens (2005) beskrivs att sjuksköterskor som 

arbetade med personer som befann sig i livets slutskede såg döden som en naturlig del av li-

vet. Döden ansågs vara en befrielse av smärta och lidande och värderades inte som bra eller 

dålig. De såg inte heller döden som ett ämne som de ville undvika. 

 

Personer som inte längre kan vårdas kurativt får palliativ vård. Syftet med palliativ vård är att 

hjälpa personen med sjukdom att ha det så bra som möjligt och få ett värdigt liv den sista ti-

den. Bra palliativ vård kan uppnås genom att vården ges uppmärksamt och med medkänsla 

(Maxwell & Pope, 2006). Enligt WHO (http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/, 

060907) är palliativ vård den vård som ges när sjukdom inte längre kan botas och när vården 

endast syftar till att försöka kontrollera och lindra symtom och smärta. Vården ”innefattar” 

även sociala, existentiella och psykologiska problem som kan uppstå. Palliativ vård ska var-

ken påskynda den sjuka personens död eller förlänga dennes liv. Den palliativa vården ska 

leda till en livskvalitet som är så hög som möjligt både för familjen och för den sjuka perso-

nen. När en sjuk person vårdas palliativt ska döden ses som något normalt och vården ska 

hjälpa den sjuka personen till att leva det liv denne önskar leva sista tiden. Den palliativa vår-

den kan pågå under en längre tid och de sista månaderna, veckorna eller dagarna kallas det för 

vård i livets slutskede. 

 

Begreppet nära förestående död har vi jämställt med definitionen på liv i livet slutskede och 

har därför begränsat urvalet av artiklar med hjälpt av ovanstående definition. Vård vid livets 

slutskede ska leda till en livskvalitet som är så bra som möjligt för den sjuka personen och 

dennes familj. Brobäck och Barterö (2003) beskriver att närstående tycker att atmosfären 

hemma har en läkande effekt på den sjuke personen. Enligt Patrick, Engelberg och Curtis 

(2001) kan personer som lever i livets slutskede och deras närstående ha olika syn på vad god 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en
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död innebär. WHO (http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/, 060907)  beskriver 

dock att det är den egna personens intressen som ska styra hur beslut fattas.  

 

I Steinhauser et al. (2001) beskriver en sjuksköterska att döendet är något som vi människor 

bör integrera i våra liv. Att vi bör lära oss hur vi ska kunna möta döden på ett bra sätt. Stein-

hauser et al. menar vidare att vården kring en döende person väcker känslor kring ens egen 

död. En socialarbetare beskriver att en döende person möts inte enbart där denne befinner sig, 

utan även där vårdaren befinner sig i sina tankar och känslor kring döden. Du vårdar på ett 

sätt som beror på dina egna upplevelser, förståelse och tankar. Patrick et al. (2001) förklarar 

att kvaliteten på vården i livets slutskede har blivit ett viktigt ämne för närstående, personer 

som är döende samt för sjukvårdpersonalen.  

 

Chochinov, Tataryn, Clinch och Dudgeon (1999) beskriver att det är viktigt, för att sjukvår-

den ska bli så bra som möjligt, att det finns en förståelse hos sjukvårdspersonalen för för sjuka 

personers upplevelser. Denna förståelse ska bl.a. innefatta att en person som närmar sig döden 

kan ha en varierad livsglädje och önskan om att leva. Vår studie omfattar svårt sjuka perso-

ners upplevelser av att leva i livets slutskede. Vården vid nära förestående död benämns som 

palliativ vård eller vård i livets slutskede. Syftet med vår litteraturöversikt var att beskriva 

svårt sjuka personers upplevelser av att leva med vetskap om en nära förestående död.  

 

Metod 
Litteratursökning  

De referensdatabaser vi har använt är Academic search, Cinahl och Medline. Willman och 

Stoltz (2006, s. 67) beskriver att litteratursökningen ser olika ut i de olika databaserna och en-

ligt dem är Cinahl och Medline två stora databaser inom ämnet hälso- och sjukvård. Vi har 

använt oss av thesaurus i databaserna för att finna synonymer och därigenom rätt sökord. 

Sökorden har kombinerats med varandra för att få så exakta träffar som möjligt. När urvalet 

inte kunde begränsas mer utan att riskera bortsortering av viktigt material lästes abstrakten i 

artiklarna, innan hela artikeln granskades. Detta gjordes för att kunna välja ut de artiklar som 

stämde överens med syftet i studien. De enda inklusionskriterier vi hade var att artiklarna i 

analysen skulle vara publicerade kvalitativa artiklar som var vetenskapligt granskade, vars in-

nehåll svarade på syftet. Enligt Polit och Beck (2004, s. 33, 729) är kvalitativ information så-

dan som inhämtats genom t.ex. en intervju eller genom att observera deltagarna i deras natur-

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en
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liga miljö. Kvalitativa studier undersöker ofta ett fenomen. Vi fick 16 artiklar som passade för 

studien, sju av dessa ingick i analysen, sökningen redovisas i tabell 1 nedan. Nio artiklar ute-

slöts eftersom de var kvantitativa och inte beskrev upplevelser och inte svarade direkt på syf-

tet.  
 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning (n=7) 
 
Syftet med vår litteraturöversikt var att beskriva svårt sjuka personers upplevelser av att leva 

med vetskap om en nära förestående död. 

 

Medline 2006 09 13 

Söknr *) Söktermer Antal 
ref. 

1 Thesarus Quality of life and attitude to death and terminally ill. 
Artikel: A good death: a qualitative study of patients with advanced 
AIDS.  
AIDS Care, 2002, 14, 587-598. 

68 

CINHAL  2006 09 13 

2 Thesarus Terminally ill and life experience and peer-reviewed. 
Artikel: Being in a lived retreat- embodied meaning of alleviated suffer-
ing. 
Cancer Nursing, 2002; 25, 318- 325. 

17 

CINHAL  2006 09 13 

3 Thesarus Quality of life and peer-reviewed and grounded theory and palliative care. 
Artikel: Living with a terminal illness: patients’ priorities. 
Journal of Advanced Nursing, 2004; 45, 611-620. 

4 

CINHAL 2006 09 13 

4 Thesarus Terminal ill patients and attitude to death and peer-reviewed and 
grounded theory or content analysis or phenomenology. 
Artikel: Quality of life while dying: a qualitative study of terminally ill 
older men. 
American Geriatrics Society, 2003; 51, 1595-1601. 

17 

CINHAL 2006 09 13 

5 Thesarus Terminal ill patients and attitude to death and quality of life and peer-
reviewed. 
Artikel: Confronting the prospect of Dying: Reports of Terminally ill pa-
tients. 
Journal of Pain and Symptom Management, 2001, 22: 807-819. 

24 

CINHAL 2006 09 13 

6 Thesarus Terminal ill patients and attitude to death or death and life experience and 
peer-reviewed.  
Artikel: Approaching Death: A phenomenologic study of five older adults 
with advanced cancer. 
Oncology Nursing Forum, 2005; 32, 1101-1108. 

11 
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Academic search 2006 09 13 

7 FT Attitude and terminally ill and experience.  
Artikel: The meaning of the lived experience of hope in patients with can-
cer in palliative home care. 
Palliative Medicine, 2001; 15, 117-126 

42 

 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med avseende på följande delar, om problemformuleringen 

finns med, om urvalet finns beskrivet och om studiens sammanhang är bra beskrivet. Dessut-

om granskades metod delen, datainsamlingen och analysen så att dessa var tydligt beskrivna. 

Därefter såg vi om det etiska resonemanget fanns med. Till sist kontrollerades hur resultatet 

fanns beskrivet i artiklarna. När ovanstående delar var granskade graderade vi kvaliteten på 

artiklarna och gjorde en sammanfattande bedömning, hög, medel eller låg (jfr. Willman & 

Stoltz, 2002, s. 122-123). Vi har använt oss av sju artiklar, sex bedömdes ha hög kvalitet och 

en hade medel kvalitet. Artikeln med medel kvalitet saknade etiskt resonemang, exkluderings 

kriterier, dessutom var kontext inte tydligt beskrivet. Artiklarna redovisas (Tabell 2) nedan. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=7) 

Författare 

År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

 

Huvud 

fynd 

Kvalitet 

 
Benzein, E., 
Norberg, A., 
& Saveman, 
B-I. (2001). 

Kvalitativ 11 personer  Fenomenologisk 
hermeneutisk metod.  
 
Narrativa intervjuer. 
 

Hoppet var viktigt för 
ett meningsfullt liv 
och en värdig död.  

Hög 

Carter, H., 
MacLeod, R., 
Brander, P., & 
McPherson, K. 
(2004). 

Kvalitativ 10 personer  Grounded theory.  
 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

Praktiska saker i det 
dagliga livet och möj-
ligheten att prata om 
meningen med livet 
upplevdes som vik-
tigt.  

Hög 

 
Pierson, C.M., 
Randall Cur-
tis, J., & Pat-
rick, D.L. 
(2002). 

 
Kvalitativ  

 
35 personer  

 
Grounded theory.  
 
Intervju  
Open ended frågor 
och closed ended. 
 
 

 
Det som skilde en bra 
död från en dålig var 
kontroll över symto-
men, behandling och 
platsen de befann sig 
på. Även närståendes 
närvaro, andlighet 
och accepterande var 
viktigt.  

 
Medel 

 
Ryan, P.Y. 
(2005). 

 
Kvalitativ 

 
Fem perso-
ner  

 
Phenomenologisk. 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer. 

 
Bra vård, tron på 
Gud, fortsatta aktivi-
teter, att få behålla 
hoppet var menings-
fullt för deltagarna.  

 
Hög 
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Författare 

År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

 

Huvud 

fynd 

Kvalitet 

 
 
Vig, E.K., & 
Pearlman, 
R.A. (2003). 

 
Kvalitativ 

 
26 personer  

 
Grounded theory. 
 
Semistrukturerade in-
tervjuer.  

 
Fortsätta med hobbi-
es var viktigt istället 
för att bli aktivt dö-
ende.  

 
Hög 

 
Yedidia, M.J., 
& MacGregor, 
B. (2001) 

 
Kvalitativ 

 
30 personer  

 
Kvalitativ innehåll-
sanalys. 
 
Narrativa intervjuer. 

 
Personerna  upplevde 
ett samband mellan 
hur de levt sina liv 
och hur de klarade av 
döendet.  

 
Hög 

 
Öhlen, J., 
Bengtsson, J., 
Skott, C., & 
Segesten, K. ( 
2002). 

 
Kvalitativ 

 
16 personer  

 
Ricoeur’s interpreta-
tion theory. 
 
Narrativa intervjuer. 

 
Saker som kan lindra 
lidandet var att kunna 
känna sig hemma, 
vara självständig, kla-
ra av den förändrade 
kroppsupplevelsen 
och att känna sig vär-
dig.   

 
Hög  

 
 

Analys 

Eftersom vår studie beskrivs från ett inifrånperspektiv har vi använt en kvalitativ innehållana-

lys för att analysera artiklarna. Enligt Polit och Beck (2004, s. 570-572) är resultatet efter en 

kvalitativ innehållsanalys oftast lättare att förstå än en kvantitativ forskning, eftersom ett lätta-

re språk används. När en kvalitativ innehållsanalys ska genomföras läser forskaren ofta mate-

rialet många gånger för att få en djupare förståelse för det. Därefter genomgår materialet flera 

olika processer innan analysen är färdig.  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen kan enligt Burnad (1991) ske med stöd av 14 steg. Steg ett 

och två innebär att små noteringar görs efter intervjutillfället samt att textenheter som svarar 

på syftet tas ut. Steg tre till sju innebär att kategorier formas, med hjälp av innehållet i texten-

heterna och sammanförs till slutkategorier. Under denna process ska originaltexten finnas till-

gänglig för att ingen viktigt information ska försvinna. Steg åtta, nio innebär kodning av ma-

terialet där temat för varje textenhet tas ut och sorteras upp. Vid steg 10 och 11 ses textenhe-

terna över så att de passar i kategorin de placerats i. Steg 12 innebär förberedelse inför resul-

tatskrivning medan steg 13 och 14 är resultatskrivningen (Burnad, 1991). Kondensering anses 

vara ett bra sätt att korta ner textenheten men samtidigt behålla kärnan i den (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vår analys följde delvis Burnards (1991) metod.   Vi läste artiklarna uppre-

pade gånger, därefter lyftes textenheter ut som svarade på syftet med studien. Dessa textenhe-
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ter skrev vi sedan ner, både originaltexten på engelska samt en svensk översättning. Textenhe-

terna kondenserades och skrevs om till ett inifrånperspektiv. Efter detta gjordes kondense-

ringen vilket innebar att kärnan i textenheten togs ut. Kategoriseringen var nästa steg i analy-

sen. I första kategoriseringen sammanfördes textenheter med liknande innehåll. Därefter gjor-

de vi två kategoriseringar till med nya mer övergripande kategorinamn, till dess att det var sex 

slutkategorier. Under hela analysen gick vi tillbaka till originaltexten för att se att textenheten 

inte tolkats, samt för att se att den passade in i kategorin den placerats i.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i sex slutkategorier (Tabell 3). Kategorierna presenteras i löpande text 

med citat och referenser under rubriken resultat.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=6) 
Kategorier 
Att kämpa, hoppas och vilja leva. 

Att livet förändras och att vara medveten om att det är tid att gå.  

Att uppskatta vården och att vara tillsammans.  

Att ha tankar om döden och att ha svårt att förlika sig med sin livssituation  

Att tron, och att finna mening förbättrar tillvaron. 

Att acceptera och anpassa sig och uppskatta små saker. 

 

Att kämpa, hoppas och vilja leva. 

I flera studier upplevde många personer att livet blev en kamp när vetskapen om en nära före-

stående död fanns. Kampen var, förutom en kamp för att leva, en kamp för att leva sitt liv så 

normalt som möjligt. Döden upplevdes som svår och sågs som ett vidare uttryck för kampen 

och en man uttryckte att han inte ville dö (Benzein, Norberg & Saveman, 2001; Ryan, 2005; 

Yedida & MacGregor, 2001). En man beskrev det så här: ”It’s easy to pass away. It’s a long 

struggle to hang in there” (Yedida & MacGregor, 2001, s.811). En annan man beskrev att 

han aldrig ville ge upp. En kvinna uttryckte att hon ville leva så länge som möjligt och att hon 

inte kände någon önskan om att sluta leva (Ryan, 2005). Flera deltagare upplevde sig som 

hela människor, engagerade i att leva sina liv (Vig & Pearlman, 2003; Yedida & MacGregor, 

2001). I en studie av Yedida och MacGregor beskrev en kvinna att hon kunde lägga ifrån sig 

det tråkiga och fortsätta den glada vägen, och det var så hon levde. 
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I’m not looking into the future. You get it off your chest and you go on your merry 

way. That’s the way I feel and that’s the way I lived (Yedida & MacGregor, s. 

813).  

 

I två studier beskrev deltagarna att hoppet om att bli frisk kunde kvarstå och hängde samman 

med viljan att fortsätta leva. Att ha någon som lyssnade och hjälpte en när det behövdes var 

viktigt.  Positiva förändringar i sjukdomstillståndet ökade hoppet, och vården som erbjöds på-

verkade hoppfullheten, det var något som gav livsvilja och skapade förståelse. En tro om att 

hoppfullhet hjälper samt en vilja att tro på mirakel fanns.(Ryan, 2005; Benzein et al., 2001). 

Att vara dömd till döden innebar inte att ge upp. Hoppet kunde kvarstå, men kunde ändras till 

en önskan om en sista tid i livet utan lidande och en fridfull död. Hoppet var viktigt och om 

det försvann skulle ingenting finnas kvar (Ryan, 2005; Benzein et al., 2001). Många personer 

i flera studier uttalade att de ville leva sin återstående tid så behagligt som möjligt och att ing-

en skulle behöva gå igenom all den smärta och plågan (Benzein et al., 2001; Pierson, Randall 

Curtis & Patrick, 2002). Några hade viljan att leva och förmågan att se fram emot att klara av 

det med anständighet, andra sa att det kändes som om de var dömda till att leva. Att ha en 

önskan om att leva färdigt eller en rädsla för döden gjorde att vissa motsatte sig döden. (Ben-

zein et al., 2001; Yedida & MacGregor, 2001). Trots en vetskap om att döden närmade sig, 

kunde situationen upplevas som normal (Öhlen, Bengtsson, Skott & Segesten, 2002). 

 

That’s exactly how it was when I was healthy. Well, the thing is that you don’t feel 

like you’re dying (Öhlen et al., s. 321). 

 

I två studier uttryckte många att de inte längtade efter någonting i deras förflutna (Vig & Pe-

arlman, 2003; Yedida & MacGregor, 2001). En del tänkte tillbaka på all tid i livet de slösat 

bort och andra uppskattade tiden de hade och såg varje dag som en gåva (Ryan, 2005; Yedida 

& MacGregor, 2001). En kvinna uttryckte det så här: ”Each day is a gift. It really is” (Yedida 

& MacGregor, s. 815). I flera studier beskrevs att livet fortsatte trots att döden närmade sig. 

Att få hjälp gjorde att olika nyanser kunde ses i livet. En person nämnde att livet kunde vara 

bra även under extrema omständigheter (Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et 

al., 2002). En man beskrev situationen så här: ”…human life can be very good, even in very 

dire circumstances” (Yedida & MacGregor, 2001, s. 815). Flera personer i två studier 

beskrev att de inte var rädda för döden. En inre stryka kunde ta första plats i det dagliga livet, 
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vilket gjorde att de inte klagade trots det svåra tillståndet och istället uthärdade (Ryan, 2005; 

Yedida & MacGregor, 2001).  

 

Att livet förändras och att vara medveten om att det är tid att gå  

Trots att vetskapen om en nära förestående död fanns, uttrycktes det i flera studier att livet 

kunde förändras och bli mer meningsfullt än förut, vad som var viktigt i livet omvärderades. 

En del personer blev mer hängivna. (Benzein et al., 2001; Carter, MacLeod, Brander & 

McPherson, 2004; Yedida & MacGregor, 2001).  

 

…life became more meaningful than before, presenting new opportunities to be 

pursued, new perspectives to be examined (Yedida & MacGregor, s. 816). 

 

I flera studier beskrev personerna att döendet inte var som de trott innan de blev sjuka, och en 

del upplevde att livet förändrats när kroppen blev främmande och annorlunda för dem själva 

och gav signaler som inte var hanterbara. (Benzein et al., 2001; Vig & Pearlman, 2003; 

Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002). En del tänkte mycket på smärtan och den 

hindrade dem från att göra saker, samt påminde dem om deras sårbarhet. En person i en studie 

av Öhlen et al. (2002) beskrev att allt var dåligt på morgonen och en annan uttryckte att sym-

tomen gjorde en svag. Personer som upplevde svår uttalad trötthet ansåg att det hindrade dem 

från att känna ett inre lugn (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Öhlen et al., 2002). Beteenden 

som höjde livskvaliteten kunde även förvärra symtomen. Det fanns dock saker som kunde 

förbättra symtomen, och med välkontrollerade symtom kunde de fortsätta leva. Dålig kontroll 

på symtom kunde ge tankar på att sjukdomen förvärrats (Benzein et al.; Vig & Pearlman, 

2003; Öhlen et al., 2002). I flera studier var många medvetna om sitt tillstånd och visste att de 

inte skulle bli bättre. Personerna insåg att de gick mot slutet och att det var tid för att gå och 

att hälsan var allvarlig. De kände sig kluvna mellan viljan att leva och medvetenheten om att 

de snart skulle dö. (Benzein et al.; Carter et al., 2004; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; 

Yedida & MacGregor, 2001) 

 

Att uppskatta vården och att vara tillsammans 

Många personer i flera studier uppskattade sjukvårdspersonalen och deras vänlighet, skicklig-

het och tillgänglighet och att de blev respektfullt behandlade. När personerna hade en nära 

kontakt med vårdgivare hade de också en känsla av deltagande i sitt liv. Det ansågs viktigt att 

ha en tillit till vårdpersonalen och försöka följa deras instruktioner. Att få vård de inte förvän-
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tat sig, att vårdpersonalen inte gav upp hoppet och att väntetiderna var korta kändes som en 

välsignelse för de sjuka personerna (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; 

Öhlen et al., 2002).  

 

I mean, we’ve received care throw hospice, which we didn’t realise we were go-

ing to be getting, and it’s just been a blessing to the family (Vig & Pearlman, 

2003, s. 1599). 

 

I två studier beskrevs närmiljön som en säker och igenkännande plats och känslan av att vara 

hemma gav många lugn, styrka och mod. Att bo hemma kunde ge en känsla av att ha kontroll 

över beslut och det var bra att vara hemma om personen själv valt det. Möjligheter kunde 

skapas och självständigheten kunde öka om personen, trots sjukdom, fick vara hemma med 

nödvändig hjälp (Benzein et al., 2001; Öhlen et al., 2002). En person sade ”It’s really nice to 

be at home. I’ve chosen to be here”  (Benzein et al., 2001, s. 122). En del kände sig mer 

hemma på sjukhus än i hemmet, men de flesta ville inte vårdas eller dö på sjukhus. Att vara 

hemma är nära sammankopplat med känslan av samhörighet och kunde vara lindrande både 

för kropp och för själ (Benzein et al.; Vig & Pearlman, 2003; Öhlen et al., 2002). Många per-

soner ansåg att det var familj och vänner som hjälp dem genom detta och att de funnit tröst i 

vänligheten från andra (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Yedida & 

MacGregor, 2001). Nöje tillsammans med andra gav stryka att möta lidande och det dagliga 

livet.  (Öhlen et al., 2002). Bekräftande relationer var viktiga och när de var tillsammans med 

andra blev de inte upprörda. (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005). När människor var villiga att 

stå vid ens sida skapades nära relationer och det blev lättare att hantera rädslan. Tid tillsam-

mans med någon de älskade var trevligt och de tyckte det var viktigt att alla visste hur viktig 

kärleken var i en persons liv (Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002).  

 

I would like for all of us to be sure that we all know how much we love each other, 

and how important that love is in a person’s life (Yedida & MacGregor, 2001, s. 

814). 

 

Att få vara tillsammans med andra döende personer var viktigt och det gav en känsla av tillhö-

righet och en möjlighet att dela tankar och få bekräftelse. Tillsammans med vänner och när-

stående kunde personerna se tillbaka på minnen. Relationen till sig själv var viktig för att 

kunna få en bra relation till andra (Benzein et al., 2001). Känslan av samhörighet kunde finnas 
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hos personer både hemma och på sjukhus och när det upplevdes kunde lidandet minska (Öh-

len et al., 2002). 

 

Att ha tankar om döden och att ha svårt att förlika sig med sin livssituation  

Att känna oro kunde gälla kvaliteten på döendet och oro för smärta (Pierson et al., 2002; 

Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003). Vissa personer avstod från onödig oro och ville inte vara 

nedstämd på grund av det de gick igenom (Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001). Att leva 

i stor osäkerhet gjorde att det inte gick att planera eller tänka så långt fram i tiden. Osäkerhe-

ten kunde även gälla om uppsatta mål skulle kunna uppnås och om döendet hanterades på ett 

bra sätt. (Benzein et al., 2001; Vig & Pearlman, 2003; Yedida & MacGregor, 2001). I flera 

studier beskrevs att känna rädsla, rädslan kunde handla om döden, livet, beroendet och om 

stress (Benzein et al., 2001; Pierson et al., 2002; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 

2002). Tankar på en våldsam och traumatisk död skapade också rädsla (Pierson et al., 2002). 

Att leva med vetskapen om en nära förestående död kunde vara frustrerande och ibland upp-

levdes att inget fanns kvar i livet. Känslan av att inte kunde göra något åt det fanns och perso-

nerna kände det som om livet hade lämnat dem (Benzein et al., 2001; Carter et al., 2004; Ye-

dida & MacGregor, 2001). Döden innefattade lidande, både fysiskt och emotionellt och ge-

nom att reflektera över sitt liv kunde lidandet minska (Pierson et al., 2002; Ryan, 2005; Öhlen 

et al., 2002). 

 

 Det var svårt att be om hjälp trots att personerna var beroende av det (Benzein et al., 2001; 

Carter et al., 2004; Vig & Pearlman, 2003; Öhlen et al., 2002). En del personer upplevde där-

emot att det var okey att ta emot hjälp (Carter et al., 2004; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen 

et al., 2002). Självständighet och att inte bli en börda var viktigt och att familjen inte skulle 

minnas en som någon som inte kunde ta hand om sig själv (Vig & Pearlman, 2003; Yedida & 

MacGregor, 2001). Relationen till, och bemötandet från, en del människor var förändrat 

(Benzein et al., 2001; Carter et al., 2004; Ryan, 2005).  

 

Relationships have changed with some people and I realise that it’s because some 

people are dealing with there own fears and there own beliefs (Carter et al., 2004, 

s. 615).  

 

Många uttryckte en önskan om att få dö. Att vilja gå bort fridfullt  och med värdighet ansågs 

också viktigt. (Pierson et al., 2002; Yedida & MacGregor, 2001). De ville inte dö i smärta, 
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utan de ville att döden skulle vara som att somna och att det skulle gå snabbt. Att dö ensam 

och i rädsla var något som många fruktade och en del trodde att dödshjälp skulle bespara dem 

mycket smärta (Pierson et al., 2002; Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001). Livsuppehål-

lande hjälp sågs som tortyr och många kände rädsla inför att hållas vid liv med hjälp av ma-

skiner och att tvinga kroppen till något den upphört att göra (Pierson et al., 2002; Yedida & 

MacGregor, 2001). För en del sågs döden som ett sätt att slippa ett svårt liv. En person ut-

tryckte att det fanns en vilja om att möta döden frivilligt och öppet (Pierson et al., 2002; Ye-

dida & MacGregor, 2001). 

 

…dying is like living and a good death is like a good moment in life, you know, I 

want to be there for it. I want to be aware of it and conscious of it. I want to walk 

into it as far as is possible, voluntarily, with open eyes (Pierson et al., 2002, s. 

591).  

Det kändes deprimerande att vilja dö men döden skulle bli en lättnad. Personerna uttryckte att 

om de inte skulle kunna bli bättre ville de inte heller fortsätta leva och de tröstades då av att 

tro att de skulle dö med anständighet (Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Yedida & Mac-

Gregor, 2001). Många personer i flera studier hade svårt att acceptera vetskapen om att de 

skulle dö snart och kände att de inte hade kontroll över känslan av att tillhöra både livet och 

döden (Benzein et al., 2001; Carter et al., 2004; Yedida & MacGregor, 2001). I flera studier 

beskrevs att döden inte alltid kunde hanteras emotionellt och ibland undvek personerna att 

tänka på döden för att inte göra sig själv mer sjuka. Trots vetskapen om en dödlig sjukdom 

trodde många inte att de var aktivt döende (Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2003; Yedi-

da & MacGregor, 2001). Personerna sökte ingen mening eller förståelse i deras nya situation 

och det var vanligt att de inte ville se in i framtiden . Det fanns stunder med tankar om att inte 

klara av det med förnuftet i behåll (Carter et al., 2004; Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 

2001). Att bli liggande i sjukhussängen, att inte kunna arbeta och att åka rullstol var saker 

som var svåra att acceptera. (Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003).  

 

There are moments when I look at this and go, ”I can’t do this. I can’t do this and 

stay sane” (Yedida & MacGregor, s. 814). 

 

Många kände sig svikna och var frustrerade över att de inte fick den vård de behövde. (Pier-

son et al., 2002; Ryan, 2005). I flera studier beskrevs att det påverkade personerna mycket när 

de inte kunde utföra de aktiviteter de förut kunde. Många personer var förfärade över de be-
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gränsningar som sjukdomen satte för dem. De upplevde att de tappade självrespekten och att 

de inte var modiga och roliga. Livet kändes inte meningsfullt och en del personer upplevde 

livskvaliteten som oacceptabel (Benzein et al., 2001; Carter et al., 2004; Ryan, 2005; Vig & 

Pearlman, 2003; Yedida & MacGregor, 2001). Att leva bara för att leva, det är inte att leva 

(Pierson et al., 2002; Ryan, 2005). En person beskrev det så här: ”… alive, just to be alive. 

That’s not living (Pierson et al., 2002, s. 594). Trots att livet inte slutat så var det mindre in-

tressant (Yedida & MacGregor, 2001).  

 

Att tron, och att finna mening förbättrar tillvaron 

Att vara medveten om att leva i livets slutskede gav tankar på andliga saker. Många personer i 

flera studier fann tröst i bön och i tron på Gud. Tron på Gud gav självförtroende, andligheten 

höjde livskvaliteten och personerna kände att det var Gud som bestämde när det var dags att 

gå (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Yedida & MacGregor, 2001; 

Öhlen et al., 2002). Att vara döende innebar att färdas till en bättre plats. Kroppen sågs som 

materia, och det andliga livet fortsatte efter döden. Att aldrig tvivla, det ansågs vara tro. I två 

studier beskrevs att personerna kände att Gud inte gav mer än vad de kunde uthärda (Benzein 

et al., 2001; Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001). För att få en bra död var det viktigt att 

vara redo. De sjuka personerna kände att förberedelserna skulle minska kraven på närstående 

och göra att de inte kände sig svikna. En tro om att ouppklarade saker ledde till en dålig död 

fanns och det var viktigt att avslutningen på livet var bra (Benzein et al., 2001; Carter et al., 

2004; Pierson et al., 2002; Ryan, 2005 Vig & Pearlman, 2003). Att vara felfri inför döden var 

viktigt. Det var också viktigt att vara stark och ha kontroll vid motgångar, många kände sig 

kluvna inför den nya situationen (Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman; Yedida & MacGre-

gor, 2001; Öhlen et al., 2002). Det var svårt att inte veta, och ärlighet samt att få veta fakta, 

uppskattades och var till hjälp (Carter et al., 2004; Ryan, 2005).  

 

God gives us what we can stand, and what we can’t stand, He don’t give us 

(Ryan, 2005, s. 1104). 

 

 I flera studier uttrycktes att trivas med sig själv och vara ärlig och öppen med sina behov var 

betydelsefullt. Många personer såg sig själva som positiva och självständiga och de kände 

igen sig, trots sjukdom (Benzein et al., 2001; Carter et al., 2004; Yedida & MacGregor, 2001; 

Öhlen et al., 2002). Personerna hävdade att de kunde påverka sin egen överlevnad. De fann 

nya dimensioner i sig själva, som var till fördel för dem (Benzein et al., 2001; Vig & Pearl-
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man, 2003; Yedida & MacGregor, 2001). Det fanns en vilja att bli behandlad med respekt och 

en bestämd uppfattning om en accepterbar livskvalitet. Personerna kände sig tvungna att se 

tillbaka på sina liv och hitta ett sätt att förlåta sig själv. Det fanns en mening med lidandet 

trots att det ibland kunde vara svårt att finna den (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Vig & 

Pearlman, 2003; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002). 

 

I feel new dimention in me, which I will tell you, serves me  (Yedida & MacGre-

gor, 2001, s. 815)  

 

Att engagera sig i aktiviteter och intressen gav känslan av att fortfarande delta i livet. Det gick 

att finna glädje i saker som förut varit tråkiga och känna välbefinnande trots ohälsa (Benzein 

et al., 2001; Carter et al., 2004; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Öhlen et al., 2002). Vär-

dighet skapades då personen blev respekterad och sedd. Meningen med lidandet var att det 

hade ökat tron på människor. Att vara lyft ur situationen gav känslan av att leva (Vig & Pe-

arlman, 2003; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002). För en del personer kändes 

det som om det var ödet som lett dem dit och att det gjort dem till en bättre människa. Det 

handlade inte om att leva längre, utan om att leva rikare (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; 

Yedida & MacGregor, 2001).  

 

… this is not about living longer, it’s about living my life to the fullest (Yedida & 

MacGregor, s. 815).  

 

Att acceptera och anpassa sig och uppskatta små saker 

Många personer hade accepterat sin situation och försonat sig med hur livet blivit (Benzein et 

al., 2001; Carter et al., 2004; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003; Öhlen et al., 2002; Yedida 

& MacGregor, 2001). Det var när allt var accepterat som livet började (Carter et al., 2004; 

Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001).  

 

To accept the fact that you are subject to growing older and you are subject to dy-

ing…once you accept that fact, and I guess put it in perspective, then you can live 

(Ryan, 2005, s. 1104). 

 

Livet var en process, vi både föds och dör. Döden var en verklighet som måste mötas, även 

om den inträffade tidigare än väntat (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 
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2001). Flera personer beskrev att döden inte var upprörande, inte gav panik och att de kunde 

prata om den (Yedida & MacGregor). Sjukdomen möttes målinriktat och med en beslutsam-

het (Pierson et al., 2002; Ryan, 2005). En del personer fortsatte leva som de brukade (Ryan; 

Yedida & MacGregor, 2001). De levde för dagen utan att oroa sig för framtiden (Benzein et 

al., 2001; Ryan, 2005).  

 

You have to take one day at the time. You can’t jump to far ahead. I’ve been one 

day at a time “cause if I live for tomorrow, I can’t live for today” (Ryan, s. 1106).  

 

Ibland tog det tid att lära sig att uppskatta små saker och det var viktigt att stegvis formulera 

tankar och upplevelser (Öhlen et al., 2002). Personerna anpassade sig till alla nya känslor, de 

var inte längre en del av den världen som de brukade vara (Carter et al., 2004; Ryan, 2005; 

Yedida & MacGregor, 2001). 

 

It’s been a roller coaster ride… it seems you come up to a point where everything 

changes and we have all gone through this incredible emotional state for a matter 

of days or weeks and then things settle in to a new normal…and you adjust, and 

then something else comes up and you get wheeled around and then you adjust 

and settle (Carter et al., 2004, s. 616). 

 

Anpassningen gällde även de begränsningar och motgångar och känslorna skiftade omedvetet 

(Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001). De var tvungna att lära sig att glädjas för att kun-

na behålla förståndet (Ryan, 2005; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002). Det tog 

tid att gå vidare och skapa distans, men det upplevdes skönt för personerna när de sänkt sina 

krav (Benzein et al., 2001; Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002). De kände en öp-

penhet beträffande en ny livsrytm och arbetade med att finna källor till styrka för att få jäm-

vikt i livet (Yedida & MacGregor, 2001; Öhlen et al., 2002). I flera studier beskrev personer-

na att de var glada över små saker i livet. Dessa små glädjeämnen kunde göra att de inte tänk-

te på sjukdomen så mycket. Vänlighet och artighet uppskattades och de kunde se bortom 

kroppslig obekvämhet mot livet självt. (Benzein et al., 2001; Ryan, 2005; Yedida & MacGre-

gor, 2001; Öhlen et al., 2002). 
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Diskussion 
Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva svårt sjuka personers upplevelser av att leva 

med vetskap om en nära förestående död. Analysen av sju artiklar resulterade i sex kategorier. 

Att kämpa, hoppas och vilja leva. Att livet förändrats och att vara medveten om att det är tid 

att gå. Att uppskatta vården och att vara tillsammans. Att ha tankar om döden och att ha svårt 

att förlika sig med sin livssituation. Att tron, förberedelser, kunskap och mening kan förbättra. 

Att acceptera och anpassa sig och uppskatta små saker.  

 

I första kategorin, att kämpa, hoppas och vilja leva beskrev personerna att det fanns hopp och 

en vilja att leva vidare. Hoppet kunde ge livsvilja och varierade beroende på olika faktorer. 

Herth (1990) beskriver att hoppet påverkades av smärta, tro, sjukvård och relationer. Vidare 

beskrivs att personer, när deras hälsotillstånd blev sämre, tenderade att känna hopp om andra 

saker, såsom familj, relationer och meningen med livet. Resultatet i vår litteraturstudie visade 

att hoppet kan kvarstå, men kan ändras till hopp om en fridfull död. Hoppet var viktigt och 

om hoppet försvann skulle ingenting finnas kvar. Enligt Clavarino, Najman och Beadle 

(2003) leder livsvilja till en större tro på tillfriskning. Denna tro kan finnas trots att personer 

är införstådda med att de lever med en obotlig sjukdom. Tron på tillfriskning leder i sin tur till 

ett större välbefinnande.  

 

Under kategorin att livet förändrats och att vara medveten om att det är tid att gå beskrev per-

soner att livet förändrats med att kroppen blev främmande och annorlunda för dem själva och 

gav signaler som inte var hanterbara. Smärtan var hos en del väl övervägd och hindrade dem 

från att göra saker. Många var medvetna om sitt tillstånd och visste att de inte skulle bli bätt-

re. Francke och Willems (2005) beskriver att om den sjuka personen inte är medveten om att 

döden närmar sig hoppas denne fortfarande på att bli botad från sjukdomen. En del av dessa 

personer fortsätter då med olika behandlingar, medan andra får en mer passiv roll till vad som 

kommer att hända. De personer som inte är medvetna om sitt tillstånd är sällan intresserade av 

vården de skulle behöva. Om den sjuka personen är medveten om en nära förestående död 

möter denne sjuksköterskan med mer specifika vård krav. Vilken medvetenhet en person har 

beror på vart i sjukdomstillståndet denne befinner sig. Personer som är medvetna om att dö-

den närmar sig söker ofta information om vad som kommer att hända med dem de sista veck-

orna eller dagarna fram till döden. Medvetenheten kan hjälpa personen att förbereda sig för 

den sista tiden. 
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Under kategorin att uppskatta vården och att vara tillsammans beskriver personerna att de 

uppskattade bemötandet från vårdpersonalen och tillgängligheten på vården. Peters och Sel-

lick (2006) beskriver att personer som fick vård i hemmet hade färre besvärade symtom och 

upplevde sig ha bättre kontroll över sjukdomen än de som fick vård på sjukhus. Dessutom på-

verkades personernas livskvalitet mindre av sjukdomen om de fick vård hemma, än den gjor-

de hos de personer som vårdades på annat ställe. I vår studie fann vi att flera personer hade en 

önskan att få vårdas hemma och i många fall en önskan om att få dö hemma. Att vara hemma 

var nära sammankopplat med känslan av samhörighet och kunde vara lindrande både för 

kropp och för själ. Peters och Sellick hävdar de personer som får vård hemma ofta hade en bra 

familjerelation, var gifta och eller levde tillsammans med någon, hade sjukvårdförsäkring, och 

under sjukdomstiden var risken att få en depression mindre, dessutom hade personerna en 

högre livskvalitet totalt. Öhman och Söderberg (2004) beskriver att närstående, till personer 

som vårdas hemma, berättade om att de kände sig tvungna att anpassa hemmet för att göra det 

mer praktiskt, både för den sjuka personen och för dem själva. Anpassningen var en konse-

kvens av att de valt att den sjuka personen skulle få vårdas hemma men det upplevdes ibland 

svårt. Det var viktigt att de närstående kände att de bestämde över förändringarna i sitt hem, 

och de försökte behålla hemmet så normalt som möjligt.  

 

Under kategorin att ha tankar om döden och att ha svårt att förlika sig med sin livssituation 

beskrevs det att dö ensam och i rädsla var något som många fruktade och en del trodde att 

dödshjälp skulle bespara dem mycket smärta. Enligt Verpoort, Gastmans och Dierckx de-

Casterle (2004) kan orsaker till att personer vill ha dödshjälp vara både mentala och fysiska. 

De psykiska orsakerna såsom upplevelsen av livet som meningslöst, hopplöshet, oro inför det 

okända och känslan av att bli en börda, gjorde att sjuksköterskor kände sig hjälplösa.  De psy-

kiska orsakerna ansågs också mindre acceptabla än de fysiska, delvis eftersom de inte syntes. 

Vissa sjuksköterskor menade att dödshjälp syftade till att befria personen från lidande. Hur 

sjuksköterskor ställde sig i frågan om dödshjälp kunde bero på situationen och att söka alter-

nativ ansågs bara motiverat när det syftade till personers bästa. Motiv till att motsätta sig död-

hjälp kunde vara, respekt inför livet och tro på palliativ vård. Argument för att acceptera 

dödshjälp kunde vara livskvalitet och respekt inför personers autonomi. Respekten inför livet 

kunde hänga samman med den kristna tro på att Gud ger oss livet och att vi inte har någon rätt 

att ta det ifrån någon. Vissa sjuksköterskor kunde inte se dödshjälp som en del av vården och 

kunde därför inte acceptera den. Att tro på palliativ vård innebar att det fanns en tro på att 

vården kunde vara så bra att önskan om att få dö kunde dämpas. Om livskvaliteten var mycket 
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dålig, till följd av t.ex. smärta kunde detta motivera dödshjälp. Dödshjälpen kunde även moti-

veras av att den döende personen inte längre såg någon mening i lidandet. Det fanns, bland 

sjuksköterskor, en stor respekt för personers autonomi. De ansågs att personer som fick pallia-

tiv vård skulle ha så stora valmöjligheter som möjligt, dessa valmöjligheter kunde även inklu-

dera valet om dödshjälp (Verpoort, et al.). 

 

Vidare visar resultatet i vår litteraturstudie att många personer önskade ha närstående hos sig 

när döden kom. Till skillnad mot vårt resultat beskriver Vig, Davenport och Pearlman (2002) 

att svårt sjuka personer trodde att familjen skulle få en tyngre börda att bära om de närvarade 

när döden kom, och de hade därför inte denna önskan. I likhet med vår litteraturstudie beskri-

ver Vig och Pearlman (2004) att personerna som var döende inte ville förlänga döendet efter-

som detta skulle öka bördan för deras närmaste. Wood Mak och Elwyn (2005) beskriver att 

dödshjälp kunde önskas av omtanke till personernas närstående, att personerna som är döende 

trodde att deras död skulle öka välbefinnandet hos dem som blev kvar. Vig, Davenport och 

Pearlman (2002) beskriver att en snabb död skulle minimera lidande och minska tiden som 

beroende och att i definitionen av en bra död ingick att personen hunnit förbereda sig. Rädslan 

som beskrivs i vår litteraturstudie kunde handla om döden, livet och beroendet. I likhet med 

vår litteraturstudie beskriver Wood Mak och Elwyn (2005) att personernas oro kunde inklude-

ra ökat lidande, att bli beroende och en oro för bristande vård i framtiden. Wood Mak och El-

wyn (2005) beskriver att deltagarna förstod att de hade orsakat lidande för de närstående. De 

beskriver vidare att personerna tyckte att det kändes tungt att se hur deras sjukdom påverkat 

välbefinnandet hos de närstående.  

 

I vår litteraturstudie visade det sig att det fanns en rädsla för döden, bland de personer som le-

ver med vetskap om nära förestående död. I Tsai, Wu, Chiu, Hu, & Chen (2005) beskrivs att 

rädsla för döden, lika långt innan den inträffar, är högre bland äldre personer. Det var viktigt 

att inte bli en börda och att familjen inte skulle minnas en som någon som inte kunde ta hand 

om sig själv.  

 

I vår litteraturstudie var det många personer som uttryckte en önskan om att dö i sömnen. Vig 

och Pearlman (2004) beskriver att dö i sömnen ansågs vara en bra död. Vig, Davenport och 

Pearlman (2002) beskriver att önskan om att dö i sömnen hängde samman med en önskan om 

att inte behöva dö i smärta och att inte behöva vara medveten om att döden kommer. En per-

son beskrev dock att dö i sömnen skulle göra att han förlorade kontrollen och därför var detta 
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inget han önskade. Personerna i vår litteraturstudie beskrev att döden innefattade lidande, 

både fysiskt och emotionellt. Wood Mak och Elwyn (2005) beskriver att lidandet kunde inne-

fatta fysiska, funktionella, sociala, psykologiska och existentiella faktorer. Enligt Stewart, 

Teno, Patrick och Lynn (1999) är lidandet för döende personer inte bara baserat på fysiska 

hinder utan även på den psykologiska stressen som personen upplever i och med vetskapen 

om att denne ska dö. Lidande är subjektivt och det är bara personen som lider som vet hur det 

känns, men lidandet hos en döende person får aldrig ignoreras av sjuksköterskan.  

 

Resultatet i vår litteraturstudie visade att självständigheten var något som värderades högt och 

en del personerna upplevde att de tappat självrespekten, och inte var sig själva längre. Livs-

kvaliteten kunde uppfattas som oacceptabel. Wood Mak och Elwyn (2005) beskriver att de 

sjuka personerna inte längre var samma personer som de var innan sjukdomen. De beskrev 

även att de hade varit tvungna att möta förlusten av rutiner, rörlighet, självständighet och 

drömmar. 

 

Under kategorin att tron, förberedelser, kunskap och mening förbättrar beskrevs det att tro 

hjälpte och tröstade. Albaugh (2003) beskriver att tron kunde trösta personer som lever med 

en livshotande sjukdom. Personer kände sig, tack vara sin tro, mindre ensamma, de upplevde 

att Gud fanns där för dem. Tro gav ett lugn och försäkrade meningen med livet, oavsett om 

personen skulle bli bättre eller dö. Tron gjorde att personerna, med hjälp av Gud accepterade 

sjukdomen och de satte sin tilltro till Gud, vad gällde allt i livet. Personerna var positiva över 

sina liv och de såg livet som en gåva. I vår litteraturstudie beskrivs vidare att personer ut-

tryckte att livet med sjukdom var meningsfullt och att de såg livet som en gåva. De ansåg 

också att sjukdomen hade gjort att de funderade över vad som egentligen var viktigt i livet. 

Trots att personerna inte visste varför de hade sjukdomen, såg de ändå mening i livet. Nichols 

och Riegel (2002) beskriver att individuella mål i livet, där upplevelser från ditt förflutna och 

nuet, påverkar dina framtida upplevelser. Allt detta ger en person dess mening i livet.  

 

I kategorin att acceptera och anpassa sig och uppskatta små saker sågs döden som en verklig-

het som måste mötas, även om den inträffade tidigare än väntat. Personerna anpassade sig till 

alla nya känslor och många personer accepterade sin tillvaro. Stewart, Teno, Patrick och Lynn 

(1999) beskriver att andligt välbefinnande kan vara den viktigaste delen för att få livskvalitet 

när döden närmar sig. Det kan ge en möjlighet för att finna mening i livet, slippa fysiskt li-

dande och för att acceptera döden och finna lugn. Sjuka personer anpassar sig till ogynnsam-
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ma omständigheter och kommer hela tiden att omvärdera meningen som ingår i dessa om-

ständigheter. Nichols och Riegel (2002) hävdar att tänka på sin egen död och acceptera den, 

helt eller till viss del påverkar sjukvården. Ett accepterande kan göra att den döende personen 

kan närma sig sin kommande död utan rädsla och med ett inre lugn, men accepterandet kan 

även göra personen oengagerad i behandling och motvillig till att delta i sjukvården.  

 

För att en sjuk person ska få bra livskvalitet i slutet av livet samt en god död krävs symtom-

lindring, självbestämmande, delaktighet och ett socialt nätverk. Mok och Chiu (2004) beskri-

ver att sjuksköterskans relation till sjuka personer ger denne någon att luta sig mot, någon att 

lita på och någon som de kan uttrycka sina känslor för. Relationen gör att den sjuka personen 

kan få energi, finna mening i livet och lindra deras lidande. Sjuksköterskan har vissa skyldig-

heter, som innebär att de ska möta förväntningar, oavsett om de är satta av samhället eller av 

dem själva. Det är sjuksköterskans uppgift att ta initiativet till en relation, vilket ska göras 

med försiktighet. Sjuksköterskan ska även svara på den sjuka personens behov på ett snabbt 

och lämpligt sätt för att visa att de verkligen bryr sig och när de gör det utvecklas förtroendet 

ytterligare. Om den sjuka personen kände detta förtroende så kände de att sjuksköterskan för-

stod deras behov och lidande. 

 

Mok och Chiu beskriver vidare att sjuksköterskorna ska använda sig av ett holistiskt sätt för 

att vårda patienterna och visa en medvetenhet om de sjuka personernas uttalade och icke utta-

lade behov. De ska ge vård utan att bli direkt tillsagda om och vara närvarande. Dessutom ska 

de lyssna på patientens innersta känslor. Personliga kvalitéer hos en sjuksköterska är att kunna 

förstå och etablera förtroende och patienten måste känna att det finns ett äkta intresse för dem. 

För de sjuka personerna ger detta förhållande en uppmuntran att fortsätta leva, finna en frid 

och säkerhet samt att det lindrar deras lidande. Personerna kan avslöja deras djupaste smärta 

för sjuksköterskan eftersom de känner att de då får tröst och orkar därmed gå vidare. För sjuk-

sköterskan är förhållandet fokuserat på målen och behoven från patienten, deras förståelse för 

personens värld gör att deras personlighet växer. Genom att vårda på detta sätt känner sjuk-

sköterskan stort värde i personerna och kan inspireras av de sjuka personernas integritet och 

motiveras av sättet de överskrider deras lidande.  

 

Luker, Austin, Caress och Hallett (2000) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan lär 

känna den döende personen. Det finns flera anledningar till att lära känna personen, en av de 

viktigaste är att kunskap om den sjuka personen och dennes insikt i situationen gör att sjuk-
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sköterskan kan tolka eller förutse behov. Att skapa ett positivt förhållande till personen gör 

även att sjusköterskan kan erhålla mer tillfredsställelse från sitt jobb. Om den döende perso-

nen är medveten om sitt tillstånd gör det att sjuksköterskan känner sig mindre stressad och 

kan känna mer uppskattning för sitt jobb och därmed ge en bättre kvalitet på vården. Strang, 

Strang och Ternestedt (2002) beskriver att om sjuksköterskor är rädda för att överföra sin 

egen tro på sjuka personer kan detta göra att de andliga behoven inte tillgodoses. Brist på tid 

eller kunskap kan också göra att den andliga dimensionen på vården uteblir.  

 

Metodkritik 

I vår litteraturstudie har vi använt oss av en manifest kvalitativ innehållsanalys (jmf. Burnad, 

1991). På samma sätt som vi har analyserat vår litteraturstudie menar Holloway och Wheeler 

(2002, s. 241) att det är viktigt att forskaren, vid alla typer av kvalitativ analys, håller sig så 

nära fakta som möjligt. Dessutom måste allting, hela tiden, jämföras mot syftet med studien. 

Vi använde oss av manifest ansats och enligt Downe Wamboldt (1992) betyder den manifesta 

ansatsen att forskaren endast beskriver det som står och inte tolkar texten. Vidare beskrivs att 

när det är möjligt är det bäst att både använda latent och manifest tillvägagångssätt, med latent 

tillvägagångssätt menas att den underliggande meningen också tas tillvara.  

 

Vid en kvalitativ innehållsanalys kan olika typer av analyssätt blandas för att analysera en 

studie. Varje textenhet ska granskas, dessutom ska texten förstås i sin helhet (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 239). Eftersom vi har begränsad erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys kan 

textenheterna vi tog ut blivit för korta vilket kan ha gjort att helheten i texten delvis förlorats. 

Enligt Burnad (1991) finns det risk för att förlora förståelsen för vad som verkligen upplevdes 

när endast textenheter tas ut. En kopia av texten i sin helhet bör finnas kvar för att kunna gå 

tillbaka till originaltexten och textenheten i sitt sammanhang. Detta var något vi gjorde och 

därför kan vi, trots de korta textenheterna, förstått meningen med dessa.    

 

Eftersom vi har haft en kontinuerlig dialog med handledare samt seminarietillfällen med 

andra personer, insatta i kategoriseringsprocessen har tillförlitligheten försäkrats. Enligt Bur-

nad (1991) bör validiteten av kategoriseringsprocessen ses över. Detta kan göras genom att 

låta utomstående personer, som känner till kategoriseringsprocessen, men som inte är involve-

rade i rapporten själva, läsa igenom materialet. Sedan diskuteras detta med författarna, för att 

se att de utomstående personerna och författarna är överens om innehållet.  
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Trovärdigheten i vår litteraturstudie tror vi har förstärkt då vi haft en stor källa till text med 

ungefär 600 textenheter. Detta innebar att många upplevelser beskrivits och vi arbetade med 

ett stort material. Dessutom visade kvalitetsgranskningen att materialet hade hög kvalitet vil-

ket ytterligare stärkte denna studies trovärdighet.  

 

Slutsats 

Genom att ha tagit reda på hur sjuka personer upplever det att leva sitt liv med vetskapen om 

en nära förestående död kan vi som sjuksköterskor utveckla och förbättra omvårdnadsarbetet 

kring dessa personer. Genom att veta vilka önskningar som kan uppkomma, kan frågor utifrån 

resultat av studien ställas och viktiga delar av vården kan tillgodoses, såsom andligheten som 

annars ofta förbises. Strang, Strang och Ternestedt (2002) beskriver att inte ens hälften av 

sjuksköterskorna som deltog i deras studie ansåg att andligheten var en del av vården på deras 

arbetsplats. Denna litteraturstudies resultat visar att det är viktigt och hjälpande att få tala med 

andra i samma situation samt att i möjligaste mån kunna fortsätt med intressen personerna 

hade innan de blev sjuka. Bra interventioner som skulle syfta till dessa viktiga aspekter skulle 

kunna vara samtalsgrupper med andra i samma situation och terapier där personerna hobbies 

togs tillvara.  

 

I vår studie har vi varken tagit hänsyn till ålder på personerna eller till vilka länder studierna 

är utförda i. Detta skulle kunna vara ämnen att forska vidare i för att ytterligare öka förståel-

sen och inblicken i dessa personers livsvärld. Vi tror att det finns stora kulturella skillnader i 

synen på döden, dessa påverkar troligen personers upplevelser av att leva i livet slutskede och 

därmed kanske även kraven på den palliativa vården. Att få ta del av dessa personers erfaren-

heter kan vara speciellt viktigt då en del i denna situation inte längre har förmågan att kunna 

förmedla vad de känner. Patrick, Engelberg och Curtis (2001) hävdar att det är viktigt att ta 

reda på hur livskvaliteten är hos döende personer. Resultatet av sådan forskning kan vara till 

hjälp för sjukvårdspersonal, forskare och politiker som alla vill förbättra vården för dessa per-

soner. 
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