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Abstrakt: Ett värdigt avsked från livet bör vara en av de högsta prioriteringarna i vården. 
Målet med palliativ vård är att ge personer i livets slut livskvalitet genom en lugn och värdig 
död. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av livskvalitet hos personer 
i livets slut. Nio vetenskapliga artiklar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och 
utifrån en manifest ansats. Analysen resulterade i fem kategorier: Att få lindring i fysiskt och 
psykiskt lidande, Att ha förtroende för vårdpersonal och få fatta egna beslut, Att få kärlek och 
närhet från närstående, Att få vara den man alltid varit och Att finna mening i tillvaron och 
göra sig redo. Litteraturstudiens resultat visar att livskvalitet i livets slut omfattar hela 
människan och alla hennes dimensioner. Att kunna må så bra som möjligt både fysiskt och 
psykiskt var av hög prioritet. En kärleksfull relation med närstående och en god relation till 
vårdpersonal var också betydelsefullt. Personer ville fortsätta vara som vanligt och det 
innebar exempelvis att utföra vardagssysslor och att hjälpa nära och kära efter sin nuvarande 
förmåga. Personer lyckades finna mening i livet genom egen styrka eller med hjälp av något 
gudomligt. Det är tydligt att ett holistiskt synsätt är nödvändigt i mötet med personer i 
palliativ vård. Vårdpersonal kan genom att öka sin kunskap om vilka upplevelser av 
livskvalitet personer i palliativ vård har utveckla sin förmåga att hjälpa dessa personer utifrån 
deras behov. Forskning med fokus på personers upplevelser av livskvalitet i livets slut är 
begränsad. Därför vore det av vikt att fler kvalitativa studier gjordes för att belysa detta 
viktiga område ytterligare. 
 

Nyckelord: livskvalitet, livets slutskede, palliativ, kvalitativ innehållsanalys, upplevelser 
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Hippokrates sade för 2400 år sedan ”Stundom bota, ofta lindra, alltid trösta”. I 

prioriteringsutredningens slutbetänkande, Vårdens svåra val, (SOU 1995:5) beskrivs 

betydelsen av att skilja på det hälsorelaterade behovet att bota och det livskvalitetsrelaterade 

behovet att lindra. Utredningen betonar den palliativa vården i livets slutskede. Ett värdigt 

avsked från livet bör vara en av de högst prioriterade rättigheterna inom vården och 

prioriteras lika högt som vård av livshotande akuta sjukdomar. Enligt utredningen skall målet 

vara att ge personen livskvalitet i form av en lugn och värdig död. Detta kan ske genom en 

aktiv helhetsvård med lindring av besvärande symptom samt psykologiskt, socialt och andligt 

stöd åt personen och dennes närstående. 

  

Ordet palliativ härstammar från latinets pallium som betyder mantel. Manteln symboliserar 

lindrande åtgärder. I WHO´s definition av palliativ vård (2002) står det att målet är att ge 

högsta möjliga livskvalitet för både personen och dennes närstående och att vården skall 

tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Kaasa och Loge (2003) beskriver att 

personer i palliativ vård inte är någon väldefinierad grupp, dessa kan vara alltifrån terminala 

till att ha en förväntad längre tids överlevnad. Ett förslag på indelning av personer i palliativ 

vård är: primär palliation, tidig palliation, sen palliation och nära förestående död. 

Tidsspannet för dessa grupper är från mer än sex månaders överlevnad till beräknad död inom 

1-2 veckor. 

 

Upplevelse av värdighet har stor betydelse för en människas välbefinnande. Värdighet, hälsa 

och lidande har ett nära samband med varandra i betydelsen att kränkt värdighet kan leda till 

lidande på samma sätt som ett outhärdligt lidande kan kränka människans värdighet. Det talas 

mycket om människans värdighet i vård sammanhang, men någon tydlig beskrivning av 

begreppet finns inte. Detta lämnar utrymme för olika tolkningar av begreppet vilket inte är att 

föredra i vetenskapliga sammanhang. En utveckling av betydelsen av värdighet har skett 

under de senaste decennierna. Till en början fokuserades det på människan och hennes 

förmåga att ensam utforma sitt liv. Senare har det blivit tydligare att frihet och ansvar getts 

plats i människans värdighet. Ansvaret inkluderar inte bara det egna jaget utan också ansvaret 

till sin nästas liv. Uppgiften att tjäna och finnas till för andra förtydligas. Att man är beroende 

av andra och vill känna gemenskap med andra har lyfts fram. Människan är en unik varelse 

och med detta följer hennes helighet som utgör det absolut okränkbara hos människan 

(Edlund, 2002, s. 1-3).  
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Edlund förklarar i sin avhandling att en människas värdighet innebär att vara hel som 

människa, som en enhet av kropp, själ och ande. Hon skriver vidare att människan har absolut 

värdighet vilket innebär helighet, människovärde, frihet, ansvar, plikt och att tjäna sin nästa. 

Dessa är absoluta värden som inte kan tas ifrån människan. Människan har också en relativ 

värdighet som är en spegling av den absoluta. Denna värdighet är kulturellt påverkad och 

värdena är hierarkiskt ordnade (Edlund, 2002, s. 125-126).  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) är ett av de övergripande målen för hälso- och sjukvård att vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Vården skall bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med denne. 

 

Livskvalitet är ett centralt begrepp i hälso- och sjukvård. Redan i antikens Grekland var 

livskvalitet ett av huvudmålen för hälso- och sjukvårdssystemet. Det finns ingen exakt 

definition av livskvalitet. Två generella synsätt finns dock. Det ena är livskvalitet som ett 

brett begrepp, hur man ser på sitt liv som en helhet. Det andra är livskvalitet utifrån ett 

hälsoperspektiv och omfattar då aspekter på hälsa och sjukvård som till exempel symptom 

och funktioner. Viktiga komponenter till detta begrepp är tillfredsställelse, lycka, moral samt 

positiva och negativa känslor. Vissa lägger tonvikten på det normala, att kunna leva ett 

normalt, tillfredsställande liv. Andra fokuserar mer på den mentala kapaciteten, att kunna 

tänka klart, att ge och få kärlek och upprätthålla kontakten med nära och kära. Hälsorelaterad 

livskvalitet, health-related quality of life (HRQOL) är ett begrepp som används inom 

sjukvård, detta fokuserar på symptom, funktion och psykologiskt välbefinnande och i mindre 

grad på existentiella och andliga frågor (Kaasa & Loge, 2003). 

 

På 1970-talet utvecklades frågeformulär i syfte att kartlägga den subjektiva upplevelsen av 

livskvalitet hos personer med cancersjukdom. Idag finns det en stor mängd frågeformulär för 

att undersöka hälsorelaterad livskvalitet. Dessa kan vara allmänna, sjukdomsspecifika eller 

områdesspecifika. De allmänna formulären är inte utformade till någon speciell grupp eller 

sjukdom och kan därför användas till flera olika grupper. Sjukdomsspecifika formulär är 

utformade till speciella patientgrupper. Exempel på detta är European Organization for 

Research and Treatment of Cancer (EORTC-QLQ-C30) vilket är inriktat på personer med 

cancersjukdom och Functional Assessment of Cancer- General Version (FACT-G) som 

fokuserar på palliativ vård. Områdesspecifika formulär är inriktade på olika problemområden 
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exempelvis trötthet, smärta och psykologiska svårigheter. Vanligtvis kombineras olika 

frågeformulär, anpassade efter syftet med den aktuella studien (Kaasa & Loge, 2003). Många 

författare har försökt definiera ordet livskvalitet på olika sätt men konsensus råder om att 

konceptet är av multidimensionell art och att livskvalitet data borde reflektera över individers 

upplevelser. Livskvalitet i cancervård och forskning rekommenderas innehålla fysiska, 

psykiska och sociala dimensioner. Inom palliativ vård är den existentiella dimensionen 

särskilt viktig (Axelsson & Sjödén, 1998).  

 

Moons (2004) ifrågasätter användandet av termen hälsorelaterad livskvalitet inom sjukvård 

och forskning. Han menar att när forskare använder termen hälsorelaterad livskvalitet 

refererar de ofta till självupplevt hälsostatus eller de funktionella förmågor personer har. Han 

säger vidare att forskare bör fundera på om hälsorelaterad livskvalitet verkligen är det man 

mäter om man använder sig av ett hälsostatusformulär. Trots det ökade intresset för 

livskvalitet saknas konsensus för definition och mätning av livskvalitet. Livskvalitet tycks 

vara en paraplyterm som täcker olika innehåll exempelvis hälsostatus, förmåga, upplevelser, 

beteende, lycka, livsstil, symptom. WHO (1946) definierar hälsa som fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom. Albrecht och Devlieger (1999) har 

undersökt och skrivit om paradoxen att vissa människor med allvarliga och bestående 

handikapp rapporterar att de upplever god eller utmärkt livskvalitet, när de för utomstående 

personer tycks leva ett liv ingen avundas.  

 

Vi tror att ökad kunskap om döende personers upplevelser av sin situation och vad som får 

dem att uppleva livskvalitet kan användas för att förbättra omvårdnaden av dessa personer.  

Det finns en relativt stor mängd kvantitativa vetenskapliga artiklar som beskriver personers 

livskvalitet med hjälp av livskvalitetsfrågeformulär. Vi har i vårt arbete valt att undersöka 

upplevelser av livskvalitet bland personer i livets slut och har begränsat oss till personer i 

palliativ vård. I litteraturstudien har vi analyserat kvalitativa studier där man intervjuat 

personer och bett dem beskriva sin upplevda livskvalitet. Vi anser att livskvalitet är en 

subjektiv upplevelse och att en kvalitativ metod där personer får beskriva sin upplevda 

livskvalitet svarar mot vårt syfte. Vi tror att det finns vissa element som kan vara 

gemensamma för dessa personer som befinner sig i en liknande livssituation. Resultatet av 

denna litteraturstudie kommer ha betydelse för omvårdnaden och kunna användas för att möta 
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behoven hos dessa personer. Kunskap om dessa personers upplevelser av livskvalitet är en 

förutsättning för att mötet ska bli meningsfullt. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva upplevelser av livskvalitet hos personer i 

livets slut. 

 
Metod 
Litteraturstudien utfördes genom en systematisk litteraturöversikt. En sammanställning av 

resultatet gjordes med manifest innehållsanalys. 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Academic Search, CINAHL och Pubmed. Vid 

sökningen användes Mesh-termerna quality of life och hospice care. Qualitative study, well 

being och dying patient användes också som sökord. Mesh-termer och sökord användes i 

olika kombinationer vid sökningen, se tabell 1.  Inklusionskriterier var att studierna beskrev 

personers upplevda livskvalitet och var gjorda på vuxna personer över 18 år. Personer i 

studierna skulle erhålla palliativ vård. Ingen sjukdomsgrupp exkluderades. Kvalitativa studier 

som använt sig av intervju som metod för insamling av data söktes eftersom vi ville ha 

personers beskrivningar av sina upplevelser av livskvalitet.  Två related articles hittades som 

svarade mot vårt syfte, dessa beställdes via Luleå tekniska universitets bibliotek. Ordet 

livskvalitet fanns med i samtliga valda artiklar. 

 

Tabell 1: Artikelsökning 070412 

Sökmotor  Sökord   Träffar Valda 

Academic search Qualitative study AND quality of life Fulltext 64 2 

  Qualitative study AND well being  

  AND hospice care  2 1 

CINAHL  Qualitative study AND quality of life 97 2 

PubMed  Qualitative study AND quality of life  

  AND dying patient  8 2 

 

Urvalet påbörjades med att läsa titeln på träffarna respektive sökmotor gav. I de artiklar som 

ansågs svara mot syftet lästes abstrakten igenom. Det resulterade i totalt tio artiklar som lästes 
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igenom i fulltext. En av dessa artiklar uteslöts eftersom den inte berörde palliativa patienter. 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt de kriterier för vetenskaplig kvalitet som 

SBU (1996) och SBU & SSF (1999) gett exempel på, se tabell 2. En tre gradig skala 

användes: hög, medel eller låg kvalitet. Medelkvalitet bedömdes då artikeln inte uppfyllde 

kriterierna för vare sig hög eller låg kvalitet till fullo. I tabell 3 visas en översikt och 

kvalitetsbedömning av de analyserade artiklarna. 

 

Tabell 2: Kvalitetsgranskningskriterier 

Hög kvalitet    Låg kvalitet 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval.  Bristfälliga formuleringar. Dåliga 

Välbeskriven urvalsprocess: datainsamlings-  eller otillräckliga beskrivningar. 

metod, transkriberingsprocess och analysmetod. Resultatet ologiskt/obegripligt.  

Beskrivna tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn.  Dålig kommunicerbarhet och 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas.  Replikerbarhet. 

Metodkritik. 

 

 Tabell 3: Översikt och kvalitetsbedömning av artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Carter et al. 
(2004) 

Kvalitativ 10 
personer 

Intervjuer 
Grounded 
theory 

Personernas delaktighet 
är viktig och att förstå 
deras prioriteringar 

Medel 

 
Cohen 
(2002) 

 
Kvalitativ 

 
60 
personer 

 
Intervjuer 
Innehålls-
analys 

 
Upplevelsen av 
livskvalitet i livets slut är 
beroende av flera 
faktorer, bland annat 
personers fysiska och 
psykiskt tillstånd, 
relationer samt kvaliteten 
på den palliativa 
omvårdnaden 

 
Hög 

 
Luoma & 
Hakamies- 
Blomqvist 
(2004) 

 
Kvalitativ 

 
25 
personer 

 
Intervjuer 
Fenomen-
ologisk 
metod 

 
Fysiska begränsningar 
leder till beroende av 
andra och därmed 
minskad autonomi, 
anpassade aktiviteter 
samt att upprätthålla 
relationer med andra är 
viktiga för upplevelsen  

 
Medel 
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Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

av livskvalitet 
Melin 
Johansson 
et al. (2006) 

Kvalitativ 5 personer Intervjuer 
Innehålls-
analys 

Personer i studien 
framhåller att de kan 
delta i det dagliga och 
sociala livet trots obotlig 
cancer. 
 

Hög 

Nakashima 
& Canda 
(2005) 

Kvalitativ 16 
personer 

Intervjuer 
Konstant 
jämförande 
metod 

Att bibehålla relationer 
med betydelsefulla 
personer, andlighet, att 
kunna möta döden och en 
stabil vård miljö var 
viktigt 

Hög 

 
Pierson et 
al. (2002) 

 
Kvalitativ 

 
35 
personer 

 
Intervjuer 
Grounded 
theory 

 
Att ha en god relation till 
vårdpersonalen och 
känna att man får 
bestämma över sin egen 
behandling 

 
Hög 

 
Ryan 
(2005) 

 
Kvalitativ 

 
5 personer 

 
Intervjuer 
Fenomen-
ologisk 
metod 

 
Att ta del av personers 
livsberättelser möjliggör 
en individuell omvårdnad 
i livets slut, utgående från 
varje unik persons 
önskemål och behov. 
 

 
Medel 

Singer et al. 
(1999) 
 
 
Vig & 
Pearlman 
(2003) 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
Kvalitativ 

126 
personer 
 
 
26 
personer 

Intervjuer 
Innehålls-
analys  
 
Intervjuer 
Frågeform-
ulär 
Grounded 
theory 

Att ha kontroll över sin 
vård och stärka banden 
med nära och kära 
 
Fortsatt engagemang i 
trevliga aktiviteter och att 
samtidigt förbereda inför 
sin förestående död och 
begravning gör det aktiva 
döendet lättare. 

Hög 
 
 
 
Hög 

 

Analys  

Vid analysen av artiklarna användes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Enligt Down-Wamboldt (1992) användes innehållsanalys för första gången i stor skala i 

samband med propaganda under andra världskriget. Inom omvårdnadsforskning används 

denna metod för att på ett systematiskt och objektivt sätt beskriva, få kunskap och förståelse 

för de fenomen som är intressanta för ett speciellt syfte. Graneheim och Lundman (2004) 
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beskriver att när man ska använda sig av kvalitativ innehållsanalys måste man bestämma sig 

för om man ska använda sig av manifest eller latent innehållsanalys, eller både och. Om man 

analyserar vad texten säger, det synliga, det uppenbara talar man om det manifesta. En latent 

ansats analyserar vad texten handlar om och gör en tolkning av den underliggande meningen i 

texten. Både manifest och latent innehåll handlar om tolkningar men tolkningen varierar i 

djup och abstraktionsnivå.  

 

Vi har inspirerats av Burnard´s (1991) metodbeskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Han 

beskriver analysen i 14 olika steg och vi valde att använda några av dessa. Första steget i 

analysen var att läsa igenom artiklarna upprepade gånger för att få en känsla för innehållet. 

Därefter tog vi ut textenheter från artiklarnas resultatdel som svarade mot vårt syfte, 

textenheterna översattes ordagrant till svenska och kondenserades sedan i syfte att finna 

kärnan i deras innehåll. De kondenserade texterna formulerades som att-satser. Dessa delar i 

analysen utförde vi på varsitt håll. Vi sammanställde textenheter, kondenseringar och att-

satser i en tabell. Analysarbetet fortsatte med att de kondenserade texterna studerades 

noggrant för att urskilja likheter, kondenseringar med liknande innebörd rubricerades med en 

kod. Koderna granskades ingående, vid flera tillfällen återvände vi till artiklarna för att få en 

känsla för helheten i texterna. Koderna jämfördes och de med liknande innehåll 

sammanfördes till kategorier som slutligen resulterade i fem breda kategorier. Kategorierna 

presenteras i resultatdelen och citat från artiklarna har använts för att illustrera de olika 

kategorierna (jfr Burnard, 1991). 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem slutkategorier som presenteras i tabell 4.  

Tabell 4: Översikt av kategorierna (n=5) 

Kategorier 

Att få lindring i fysiskt och psykiskt lidande  

Att ha förtroende för vårdpersonal och få fatta egna beslut  

Att få kärlek och närhet från närstående  

Att få vara den man alltid varit 

Att finna mening i tillvaron och göra sig redo 
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Att få lindring i fysiskt och psykiskt lidande 

Studier visade att personer ville vara så fria från smärta som möjligt (Cohen, 2002; Melin 

Johansson, Axelsson & Danielsson, 2006; Pierson, Randall Curtis & Patrick, 2002; Ryan, 

2005; Singer, Martin & Kelner, 1999). Personer ville även känna sig så pigga som möjligt 

(Cohen, 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Melin Johansson et al., 2006). Andra 

fysiska symptom som beskrevs som viktiga att få lindrade var exempelvis andfåddhet, 

trötthet, sömnproblem och nedsatt aptit (Carter, MacLeod, Brander & McPherson, 2004; 

Cohen, 2002; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Melin Johansson et al., 2006). Personer 

beskrev att det var lika viktigt att få lindring av fysiska symptom som av psykiska symptom 

exempelvis oro, ängslan och depression (Melin Johansson et al., 2006). Många beskrev hur 

depression och svårmod påverkade livskvaliteten, liksom bekymmer och ångest (Cohen, 

2002). 

 

My quality of life? Number one is to keep the pain under control (laughs)…Ah... and I’d like 

to be able to stay awake more (laughs)…The morphine makes me quite sleepy…(later) 

Pain can wipe you out…Well, if you had 24-hour screaming gnawing pain. After 

awhile it wears (you) down. It fatigues you, wears down your will to find pleasure in 

things (Cohen, 2002, s.53). 

 

Att ha förtroende för vårdpersonal och få fatta egna beslut 

Det framkom i studier (Melin Johansson et al., 2006; Nakashima & Canda, 2005; Ryan, 2005) 

att kontakten med vårdpersonalen hade stor betydelse för livskvaliteten. Under vårdtiden 

utvecklade personer ett stort förtroende till personal, både på vårdavdelningar och inom 

palliativa hemvårdsteam. Personal uppfattades som kompetent och engagerad. Det upplevdes 

som en stor trygghet att veta att de på ett enkelt sätt alltid kunde komma i kontakt med 

personal, de kände igen rösterna per telefon. Att det fanns möjlighet till hembesök trots att de 

bodde flera mil utanför staden bidrog också till en känsla av säkerhet. Ryan (2005) och Vig 

och Pearlman (2003) beskrev att det var viktigt för personer i livets slut att bli behandlade 

med respekt och uppleva att vårdpersonal var ärliga mot dem. 

 

Flera personer uttryckte en stark önskan att ha fortsatt kontroll över sitt liv trots att de befann 

sig nära döden. De ville fatta egna beslut till exempel hur de ville bli behandlade i själva 

döendet. När de inte längre var kapabla att uttrycka sin vilja kände de trygghet i att ha 
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anförtrott till någon närstående hur de ville ha det, denne kunde då föra den sjukes talan 

(Singer et al., 1999). 

I have enormous confidence in my nurses, I think they’ve seen every situation imaginable.. I 

feel really.. so secure with them, I feel that they really want to help me, they sincerely don’t 

want me to suffer and they want me to have a very good quality of life, and then we work 

hand in hand  (Cohen, 2002, s.53). 

 

That’s my life. Nobody has any right to tell me that. I can’t let a stranger talk me out of 

anything. That’s what I want. They don’t know how I live. It’s very very important to me now 

that I can make choices for myself (Singer et al., 1999, s.166).  

 

Att få kärlek och närhet från närstående 

Studier (Pierson et al., 2002; Ryan, 2005; Singer et al., 1999) visade att närstående, det vill 

säga familj och vänner hade stor betydelse för upplevelsen av livskvalitet för personer i livets 

slut. Nära kontakt med närstående gav möjlighet till stödjande samtal, närhet och kärleksfull 

omvårdnad. Många personer uttryckte att det var viktigt för dem att kunna prata med sina 

nära och kära om sin sjukdom och förestående död. När döden närmade sig ville de omges av 

sina nära. Personer beskrev (Cohen, 2002) att deras relation med närstående hade djupnat och 

att de kommit varandra nära under sjukdomstiden. Det var av stor betydelse för de sjuka att 

även de kunde vara till stöd och hjälp för sina nära, att de hade förmåga att återgälda något av 

den omtanke de fått.  

 

My daughter and just my immediate family, my partner and stuff…It would be nice 

to see loving faces, to be the last thing that you see (Pierson et al., 2002, s.591). 

 

To have your family, the support of the family, the love of the family and you see them 

taking care of you, and they care for you. And to get help and help (Cohen, 2002, s.54). 

 

Att få vara den man alltid varit 

Studier (Carter et al., 2004; Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Melin Johansson et al., 

2006; Vig & Pearlman, 2003) visade att det var av stor betydelse för personer att försöka leva 

sitt liv som vanligt trots svår sjukdom. Det gav tillfredsställelse att kunna utföra vissa 

hushållssysslor, trädgårdsarbete och fortsätta med hobbies. Aktiviteterna anpassades efter 

fysiska förutsättningar samt de begränsningar som sjukdomen medförde. Personer beskrev att 
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det var viktigt att fortfarande vara med i social gemenskap, att vara socialt jämlika och bli 

bemötta på samma sätt som när de var friska. Det var betydelsefullt att nära och kära såg dem 

som de personer de var och att de fortfarande kunde bidra med råd och stöd till sin 

omgivning, det gav en känsla av tillfredsställelse och att vara till nytta. Personer beskrev 

(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004; Melin Johansson et al., 2006; Ryan, 2005; Vig & 

Pearlman, 2003) att de levde i nuet och ville ta tillvara varje dag som sågs som unik och 

speciell. Sjukdomen bidrog till att personer levde sina liv mer intensivt och de ville inte missa 

något. Det framkom att personer uppskattade de små sakerna i livet mer och att de uppfattade 

sig själva som mer hängivna. 

 

So far, I´ve been able to prepare my own meals. But I can´t manage anything heavy of 

course. I might be able to do some light housework. That´s terribly important too. I feel that 

if I´ve just been able to water my plants, that I´ve really done something. I’m somewhat 

proud of myself that I´ve managed to water the plants. Of course, it’s not really a big deal 

(Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s.734). 

 

I’m constantly aware of losing something. I try to soak up experiences. I try to live it up. 

Somehow my life has become more intense, and I don´t want to miss anything, to let things 

slip away, I can´t waist any moments (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004, s.735). 

 

I never expected to live this long. So every day to me is like icing on the cake or something 

special, you see (Vig & Pearlman, 2003, s.1598). 

 

Att finna mening i tillvaron och göra sig redo 

Studier beskrev att personer i livets slut fann mening i tillvaron genom att de berättade 

historier från sitt tidigare liv, innan sjukdomen drabbade dem. När de tänkte tillbaka på 

tidigare triumfer och betydande prestationer kunde de finna styrka i sin nuvarande situation. 

Genom att de tolkade sitt tidigare liv värderade de sin nuvarande livskvalitet. De fick även 

självinsikt genom att de berättade om minnen från sitt liv (Nakashima & Canda, 2005). Att 

hålla minnen vid liv beskrevs vara meningsfullt. Minnen blev en källa till inspiration för att 

bibehålla en positiv syn på livet (Melin Johansson et al., 2006). Personer uppgav att när de 

visste att de hade en begränsad tid kvar att leva ville de försöka få ordning på sitt liv, avsluta 

sådant de ville avsluta, göra sig klar. Det gällde exempelvis finansiella, religiösa och 

personliga aspekter (Pierson et al., 2002; Vig & Pearlman, 2003; Cohen, 2002). Personer 
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talade om vikten av att vara redo inför den kommande döden. De beskrev att om de var redo 

trodde de att de kunde få en god död. De beskrev att de planerade sin begravning, gjorde 

videos till sina barn, träffade vänner och familj en sista gång för att säga adjö. Att ha sagt 

adjö, dö utan olösta problem eller obesvarade frågor var ett sätt att finna frid både med sig 

själv och andra (Vig & Pearlman, 2003; Pierson et al., 2002; Cohen, 2002). Studier 

(Nakashima & Canda, 2005; Ryan, 2005; Vig & Pearlman, 2003) beskrev att vissa personer 

ansträngde sig att förena sig med det gudomliga. Det hjälpte dem att övervinna begränsningar 

och gav dem kraft och ett inre lugn. De tyckte att närheten till gudomligheten gav dem 

mening i tillvaron och i döden. Melin Johansson et al. (2006) beskrev att vissa personer kände 

att de hade dolda krafter som hjälpte dem att klara av situationen, en egen inre kraft som gav 

dem oanad styrka. Ibland tyckte de att deras livskvalitet var bättre nu jämfört med innan de 

blev sjuka. I en studie av Pierson et al. (2002) talade en del personer om att andliga aspekter 

var viktiga medan andra sade att de inte ville att religion och andlighet skulle påtvingas dem i 

livets slut. Personer talade om att de hade accepterat att livet närmade sig sitt slut (Ryan, 

2005; Nakashima & Canda, 2005; Pierson et al., 2002). De hade funnit mening i erfarenheten 

vilket gjort dem till en bättre människa (Ryan, 2005). Andra sade att de vuxit som människa 

vilket var en positiv effekt av sjukdomen (Luoma & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

 

…..see that everything is taken care of, so that everything can be in the hands of my wife, 

and it’ll be an easy transition when I’m gone (Vig & Pearlman, 2003, s.1598). 

 

I´ve never told anyone in my family that I was HIV-positive. And so, in order to complete my 

living will, I had to tell him (brother) I was HIV-positive, which was really quite a challenge 

for me. And I did tell him, and everything has just worked out fine (Singer et al., 1999, 

s.166). 

 

I feel I’m going to a better place than where I am. There won’t be any pain. He said man 

cannot even imagine the good things that He has in store for them….I’m not afraid to die 

(Ryan, 2005, s.1105). 

 

..it’s about being resolved with yourself and letting yourself go and letting yourself accept 

yourself and letting yourself accept your death in whatever shape or form it may come. I 

think if you can´t accept that, if you can´t find solace in that, then I think it can be a pretty 

uncomfortable or disheartening death (Pierson et al., 2002, s.595). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av livskvalitet hos personer i 

livets slut. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem slutkategorier. Dessa 

kategorier var: Att få lindring i fysiskt och psykiskt lidande, Att ha förtroende för 

vårdpersonal och få fatta egna beslut, Att få kärlek och närhet från närstående, Att få vara den 

man alltid varit och Att finna mening i tillvaron och göra sig redo. 

 

Det framkom i litteraturstudien att få lindring i fysiskt och psykiskt lidande var av stor 

betydelse för upplevelsen av livskvalitet. Smärtfrihet upplevdes mycket viktigt liksom att få 

lindring av trötthet och oro. I en studie av Hermann och Looney (2001) har man identifierat 

de vanligaste symptomen personer som hospice vårdades upplevde under sina sista sju dagar i 

livet. Smärta var det mest förekommande symptomet och det framkom att 90 % av de 

tillfrågande upplevde detta. Andra symptom som upplevdes var: andnöd, trötthet, svullnad, 

illamående och oro. Det framkom att det fanns brister i dokumentationen av de besvär som 

uppgavs, även utvärderingen av de åtgärder som gjorts var bristfällig. Författarna anser att det 

krävs bedömningsrutiner som täcker den mängd av symptom som kan uppstå de sista dagarna 

i livet. När de mest besvärande symptomen har identifierats kan sjuksköterskor upprätta en 

vårdplan utifrån denna specifika persons behov.  De anser att endast när personer får god 

symptomkontroll kan vi förvänta oss att de får uppleva en god död. Boström, Sandh, 

Lundberg & Fridlund (2004) beskriver att sjuksköterskor har ett stort ansvar för personer i 

palliativ vård och ses som en länk mellan personen, dennes närstående och andra vårdgivare. 

Sjuksköterskor har till uppgift att uppmuntra personen att vara delaktig i vårdplaneringen och 

dess målsättning. Ett tydligt samband ses mellan beskrivningen av smärtkontroll och 

upplevelser av trygghet, kontinuitet i kontakten med vårdpersonal och att veta vart man kan 

vända sig om man har frågor om sin smärtbehandling. Klara instruktioner för 

smärtbehandlingen var av betydelse liksom att ha möjlighet att diskutera sin situation med 

vårdpersonal. Bristande kommunikation ledde ofta till undermålig smärtbehandling. 

 

Det framkom i litteraturstudien att en god och förtroendefull relation med vårdpersonal hade 

stor betydelse för livskvaliteten. Personer uttryckte en stark önskan att ha fortsatt kontroll 

över sitt liv och att få fatta egna beslut gällande sin vård. Det upplevdes tryggt att ha 

anförtrott sig till en närstående med önskemål om hur man vill ha det. Den närstående kunde 

då föra den sjukes talan när hon själv inte längre var kapabel att fatta egna beslut. Lögstrup 
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(1994) beskriver att människor vanligtvis möter varandra med en naturlig tillit. Människor 

tror redan i förväg på varandras ord och har tillit till varandra. Speciella omständigheter krävs 

om vi ska möta en annan människa med misstro. Att visa tillit betyder även att vi utlämnar oss 

själva och därför reagerar vi starkt om vår tillit missbrukas. Som människa har man aldrig 

med en annan människa att göra utan att man håller något av den andre människans liv i sin 

hand. I varje möte mellan människor finns ett outtalat krav, oavsett under vilka 

omständigheter mötet äger rum och vilken karaktär det har. Detta outtalade krav finns och 

säger oss att vi ska ta tillvara det liv som tilliten lägger i vår hand.  Men ingenting ger en 

människa rätt att göra sig till herre över en annan människas självbestämmande. Man bör i 

stället vara klar över vad den andra individen är mest hjälpt av och låta den andre vara herre 

över sitt liv. Att ha en annan människas liv i sin hand ger betydelse av en viss emotionell 

kraft. Men varje människa är en självständig och ansvarig individ. Ur detta beroende och 

denna makt uppkommer kravet att ta vara på det i den andra människans liv som är beroende 

av en själv och som man har i sin makt, men kravet utesluter att ta självständigheten ifrån den 

andra människan (Lögstrup, 1994, s. 41-60).   

 

I litteraturstudien framkom att personer ville fatta egna beslut gällande sin vård. Sahlberg-

Blom, Ternestedt & Johansson (2000) beskriver i en studie variationer i personers förmåga att 

delta i beslut gällande den egna vården. Personernas deltagande förmåga kunde delas in i fyra 

variationer: självbestämmande, medbestämmande, överlåtande och icke deltagande. Studien 

visade att det är möjligt för personer att vara självbestämmande och delta i beslutsfattandet 

gällande sin vård, även när livet närmar sig sitt slut. Denna möjlighet tycks vara beroende av 

sammanhang och påverkas av olika faktorer exempelvis personlighet, sociala nätverk, 

tillgängligheten av olika vårdformer, kulturella värderingar och i vilken utsträckning 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal vill och kan stödja personer och deras anhörigas 

önskemål i den beslutsfattande processen. 

 

Denna litteraturstudie visade att det var viktigt att ha en kärleksfull relation med närstående, 

det gav möjlighet till stödjande samtal, närhet och kärleksfull omvårdnad. När livet närmade 

sig sitt slut ville man omges av kärleksfulla ansikten. Lévinas (1993, s.99-118) talar om 

ansiktet, vad som sker när jag ser på en annan människa och står ansikte mot ansikte med 

henne. Ansiktets hud är den som är mest blottad och mest försvarslös. Ansiktet är betydelse 

och betydelse utan sammanhang.  Ansiktet i sig själv är meningen. I vanliga fall är man en 
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person i ett sammanhang, man är professor, vice ordförande, ens klädsel eller sätt att uttrycka 

sig ger uttryck för att man är en viss person. I ansiktet finns en betydande fattigdom vilket 

ibland visar sig genom att man försöker dölja sin fattigdom genom att förställa sig eller se 

obesvärad ut. I ansiktet finns ett åliggande om att man är ansvarig för den andre personen. 

 

Litteraturstudien visade att det var viktigt för personer att få vara den man alltid varit. De ville 

leva sitt liv som vanligt och aktiviteter anpassades efter de begränsningar som sjukdomen 

medförde. Det var betydelsefullt att nära och kära såg dem som de personer de alltid varit. 

Det gav en känsla av tillfredsställelse att kunna bidra med råd och stöd. Penrod Hermann 

(2001) beskriver i sin studie att personer som hospice vårdades och hade en begränsad tid 

kvar att leva, upplevde ett andligt behov av att få hjälpa andra. Ett återkommande behov var 

att personer ville medverka i livet trots att de var sjuka och nära döden. Personer beskrev att 

de insåg att sätten de kunde hjälpa andra på hade förändrats dramatiskt, men att de ändå kände 

att de kunde hjälpa. Personer ville även fortsätta få information om vad som hände med 

vänner och familj, de ville inte bli uteslutna. Behovet av att få fortsätta vara involverad i livet 

påpekades. Personer ville fortsätta vara aktiva och utföra sådant de klarade av. 

 

Det framkom i litteraturstudiens resultat att personer upplevde mening i livet och att de talade 

om vikten av att göra sig redo inför döden. Mening i tillvaron kunde uppnås genom att de 

tänkte tillbaka på sitt liv innan sjukdomen och vad de då upplevt och presterat, meningsfulla 

erfarenheter hade gjort dem till bättre människor.  Det beskrevs som meningsfullt att hålla 

minnena vid liv. Vissa personer upplevde att närheten till det gudomliga gav mening i 

tillvaron och döden. Enligt Frankl (2006) är människans sökande efter mening en primär kraft 

i livet. Denna mening är unik då den måste sökas och förverkligas av personen själv. Han 

menar att meningen med livet ständigt förändras och uppfattas olika från person till person. 

Den växlar även från dag till dag och från timme till timme.  Han anser att det väsentliga är 

den specifika meningen med en persons liv i ett givet ögonblick. Taylor (1983) beskriver en 

teori gällande kognitiv anpassning vid hotande händelser. När personer upplever personlig 

tragedi eller nederlag svarar de med kognitiva anpassningsförsök. Anpassningsprocessen 

kretsar kring tre teman; att söka efter mening i det som inträffat, att försöka återvinna 

kontrollen över sitt liv och att försöka öka sin självaktning, att tycka om sig själv igen trots 

det personliga nederlaget. Att finna mening innefattar att man försöker finna en 

orsaksförklaring till varför man drabbats av denna tragedi och återuppbygga meningen med 
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livet trots tragedin. Taylor ger exempel på att 95 % av personer med cancer som hon 

intervjuat försökte förklara varför de fått cancer. Tragedin gjorde även att en del personer 

omvärderade sitt liv vilket gav dem ett nytt förhållningssätt till livet. Många saker som var 

viktigt innan tragedin upplevdes nu som oviktiga. Det mest betydelsefulla i livet uppfattades 

nu vara relationer, människor runt omkring en och familjen. Att försöka återvinna kontrollen 

över sitt liv innebar att försöka vinna kontroll över själva sjukdomen och över sitt liv mer 

generellt. Många personer trodde att de hade mental kontroll och att de genom positivt 

tänkande kunde påverka sjukdomen. Att förändra sådant i sitt liv som man trodde 

missgynnade prognosen skapade en känsla av kontroll. Genom att söka information om 

sjukdomen och olika behandlingar kunde de delta i beslut gällande sin vård vilket gav en 

känsla av kontroll. Personer försökte öka sin självaktning genom att hitta personliga fördelar 

med sjukdomen. De jämförde sig med andra som inte var lika lyckligt lottade, de som hade en 

värre situation. Personer fokuserade på aspekter i den egna situationen som gav känslan av att 

man klarat det bra. 

 

Denna litteraturstudie visade att personer fann mening i livet och att det även var viktigt att 

göra sig redo inför döden. I en studie av Penrod Hermann (2001) framkom att personer ville 

avsluta och ordna upp saker innan de dog. Ett speciellt behov var att personer ville göra en 

återblick, resumé av livet. En del personer beskrev att resumén hjälpte dem att förstå varför 

saker blivit som de blivit. De diskuterade med sig själva om utmaningar och triumfer i deras 

liv och att de händelserna gjort dem till den person de är.  

 

Tillförlitligheten i kvalitativ forskning kan styrkas genom pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet. Pålitligheten bedöms genom att man ska kunna följa och 

värdera forskningsprocessen genom arbetet. Ofta ges exempel på analysarbetet för att läsaren 

ska kunna följa forskarens väg till slutsatserna. Trovärdigheten kan kontrolleras genom att 

deltagarna får läsa igenom resultatet för att bekräfta fynden, att det överensstämmer med det 

de uttryckt. (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Burnard (1991) ger ett annat exempel 

på hur trovärdigheten kan bedömas vilket är att tillfråga en kollega som inte är involverad i 

studien att analysera en del av texten för att sedan jämföra resultaten. Holloway och Wheeler 

(2002) beskriver att överförbarhet innebär att fynden i ett sammanhang kan överföras till 

liknande situationer eller deltagare. Bekräftbarhet är läsarens bedömning av författaren och 

arbetet. Man bedömer exempelvis om resultatet motsvarar syftet och om man kan spåra data 
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till originalkälla. Man ser om författaren är ärlig och öppen gällande fenomenet som studerats 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). 

 

I denna litteraturstudie har vi använt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, metoden 

finns beskriven i metod delen. Där beskrivs även tillvägagångssätt vid litteratursökning och 

hur kvalititetsgranskning av artiklarna utförts. Vi är medvetna om att vårt val att ordet 

livskvalitet skulle ingå i artiklarna kan ha begränsat vårt sökresultat. Detta val grundades på 

vårt intresse för hur begreppet livskvalitet upplevs av personer i livets slut. De artiklar som 

använts i resultatet finns presenterade och gör det möjligt för läsaren att återfinna och 

verifiera resultatet. Innehållet i brödtexten illustreras med citat. Detta tillvägagångssätt ökar 

pålitligheten i uppsatsen. För att öka trovärdigheten i litteraturstudien valde vi att var för sig 

ta ut textenheter, kondensera och formulera att-satser. Dessa jämfördes och vissa justeringar 

fick göras (jfr Burnard, 1991). Det fortsatta arbetet utförde vi tillsammans. Överförbarheten 

anser vi är god eftersom vi inkluderat studier där personerna haft olika diagnoser och 

studierna var utförda i flera olika världsdelar. Vi såg även under analysarbetets gång att 

många av upplevelserna var återkommande i flera studier. Vi har i syfte att stärka 

bekräftbarheten försökt vara medvetna om att den egna arbetslivserfarenheten med personer i 

livets slut kan påverka tolkningen av textenheterna. Därför har vi fokuserat på texternas 

innehåll och försökt frånse våra egna erfarenheter. 

 

En styrka i litteraturstudien anser vi vara överförbarheten och att vissa upplevelser återkom i 

flera artiklar. Det finns en risk att vi vid översättningen av artiklar från engelska till svenska 

förlorat ordens nyanser och innebörder. Denna risk har vi försökt att minimera genom att 

frekvent använt engelsk-svenskt lexikon och återgått till de analyserade artiklarna för att få ett 

sammanhang vid översättningen. En svaghet kan vara att vi analyserat redan analyserad text 

och att artiklarna endast innehåller fragment av intervjuerna. 

 

Slutsats 

Vår litteraturstudie visar att livskvalitet i livets slut omfattar hela människan och alla hennes 

dimensioner. För att kunna hjälpa personer i livets slut att uppleva livskvalitet måste vi se 

hela människan och dennes livssituation. Sjuksköterskor måste ta sig tid att låta personen 

berätta sin livshistoria för att få en holistisk bild av dennes unika situation och behov. 

Zalenski och Raspa (2006) beskriver i sin studie hur man kan tillämpa Maslow´s 
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behovstrappa i palliativ vård. De presenterar en trappa där stegen utgörs av behov av: 

Lindring av plågande symptom exempelvis smärta och dyspne, Att känna trygghet i ett 

personligt och socialt sammanhang, Att ge och ta emot tillgivenhet, ömhet och Att känna sig 

delaktig i familjens och vännernas aktiviteter och att tidigare prestationer hjälper personen att 

känna sig värdefull. Dessa fyra nivåer ger personer förutsättningar att nå femte nivån vilken är 

självförverkligande och att finna sig själv. Trappan indikerar graden av angelägenhet att 

tillgodose mer basala behov först och föreslår ett logiskt tillvägagångssätt att närma sig 

personers problem och behov. Personer med smärta, oro eller social förstämning kan behöva 

få dessa problem lindrade innan andra behov kan lyftas fram. Men ibland kan det vara de 

andra behoven som först behöver få en lösning innan de fysiska behoven kan lindras. Om 

vårdpersonal är lyhörd för personers behov av smärtlindring och trygghet, att personer får 

berätta sin livsberättelse och delge sina drömmar kan förutsättningarna för personer att 

uppleva livskvalitet i livets slut förbättras. Maslow´s behovstrappa kan vara en teoretisk 

grund när man designar interventioner som ska utveckla och förbättra vården i livets slut. 

 

Vi anser att man från vårt resultat kan dra paralleller med behovstrappan Zalenski och Raspa 

presenterar. Personers skiftande behov för att uppleva livskvalitet innebär att vårdpersonal 

måste vara uppmärksam på vad varje unik person uttrycker. Med detta som grund kan vi 

sedan lägga upp och planera omvårdnaden i syfte att hjälpa personer uppleva livskvalitet. 

Eftersom det finns en begränsad mängd studier av personers upplevelser av livskvalitet i 

livets slut vore det av vikt att flera kvalitativa studier utfördes.
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