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Abstrakt 
I den palliativa vården ses döden som en naturlig händelse som 
varken ska skyndas på eller fördröjas. För personer som är sjuka 
kan det upplevas som skrämmande att tvingas möta verkligheten 
och konfronteras med sin sjukdom. Syftet med detta 
examensarbete var att beskriva personers upplevelser av att leva 
med en palliativ diagnos. Tolv vetenskapliga studier analyserades 
med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i 
fem kategorier: att inte ha makten över sin tid och sin kropp, att 
vilja vara hemma och leva som förut, att prioritera det som ger 
mening, att vilja känna sig trygg och förstådd i vården samt att 
förbereda sig själv och familjen inför döden. Resultatet visade att 
det var viktigt att fortsätta vara den person man alltid varit, att leva 
ett aktivt liv och ha kontroll över tillvaron. Denna kunskap är 
viktig för att som sjuksköterska kunna förstå och stödja personer 
med en palliativ diagnos den sista tiden i livet. 
 
Nyckelord: Palliativ diagnos, palliativ vård, upplevelser, 
transition, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys 
  



3 

Döden är oundviklig för oss alla men vissa tvingas leva med vetskapen om att en sjukdom 

kommer avsluta livet i förtid. Att få veta att sjukdomen inte längre kan behandlas och därmed 

kommer att leda till döden är ett fruktansvärt besked att få (Berterö, Vanhanen & Appelin., 

2008). Enligt Kübler-Ross (1978, s. 41, 50) är det vanligt att känna förnekelse, man tror att något 

blivit fel och att röntgenplåtar och prover måste ha blivit förväxlade. Förnekelsen kan sedan 

övergå i en fas av ilska och bitterhet, ofta projicerat på de närstående som tvingas utstå mycket i 

en redan svår period. Enligt Berterö et al. (2008) kan situationen vara minst lika påfrestande för 

de närstående. En studie av Öhman och Söderberg (2004) som belyste närståendes upplevelser 

vid svåra, kroniska sjukdomar visade att de offrade mycket av sina liv. De närstående upplevde 

att de förlorade sin frihet och tvingades anpassa sina liv runt den sjuke. Öhman och Söderberg 

(2004) beskrev vidare att finnas till hands för den sjuke visserligen var en källa till styrka och 

välmående men skuldkänslorna var ständigt närvarande eftersom det var omöjligt att alltid vara 

nära. De närstående upplevde ofta att de förlorat sitt hem, sin fritid, sitt sociala liv och ibland 

rentav sig själva då de kände sig bundna till den sjuke. Förlust är enligt Kübler-Ross (1978, s. 

79) en vanlig känsla även hos de sjuka då symptomen blivit så uppenbara att sjukdomen inte 

längre kan förnekas. Förlusten kan omfatta en mängd olika saker i livet, exempelvis den man en 

gång var eller sitt arbete och fritidsintressen. Enligt Kübler-Ross (1978, s. 100) är det mycket 

viktigt att personen tillåts ge uttryck för sin sorg över allt som sker för att kunna acceptera döden. 

 

Den vård som ges då bot inte är ett alternativ vid en livshotande sjukdom kallas palliativ vård, 

vilket definieras som symptomlindring som inte påverkar sjukdomsförloppet (van Kleffens, van 

Baarsen, Hoekman & van Leeuwen, 2004). World Health Organisation [WHO] beskriver 

palliativ vård som en vård där döden är en naturlig händelse som varken ska skyndas på eller 

fördröjas. Den medicinska vården är begränsad till symptomlindring medan fokus ligger på 

existentiella, psykiska och andliga aspekter, både hos den sjuke och dennes närstående. Vården 

är enligt Statens Offentliga Utredningar [SOU] (2001, s. 25) ofta indelad i två faser där den 

tidiga fasen kan vara flera år och startar då sjukdomen inte längre anses botbar. Den sena fasen 

innebär livets slut och rör sig om dagar till veckor men gränsen mellan dessa faser är sällan 

tydlig. Enligt SOU (2001, s. 55-56) bör den palliativa vården vila på fyra hörnstenar: 

symptomlindring, god kommunikation och relation till den sjuke, stöd till närstående både under 

vårdtiden och efter dödsfallet samt ett mångprofessionellt arbetslag. Ett samarbete över 
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professionsgränserna är nödvändigt med tanke på de stora kompetenskrav som ställs på 

vårdpersonalen. Medicinskt kunnande är viktigt men det gäller också kunskap om existentiella 

frågor och etiska förhållningssätt samt förmåga att kommunicera och visa empati. SOU (2001, s. 

132) menar vidare att vårdfilosofin inom den palliativa vården grundar sig i hospicevården. 

Hospice är särskilda vårdenheter för döende personer där fokus läggs på värdighet, respekt, god 

omvårdnad och psykosocialt stöd. Både hospice och särskilda palliativa enheter på sjukhus finns 

idag men SOU (2001, s. 56) betonar att den palliativa vården inte behöver vara bunden till någon 

särskild plats. Den palliativa vårdfilosofin ska bedrivas där personen i behov av vården befinner 

sig oavsett om detta är hemma, på sjukhus eller hospice. 

 

Att vårdas palliativt kan upplevas som skrämmande eftersom det är associerat med döden. Även 

om den sjuke personen redan vet att sjukdomen kommer leda till döden så tvingas denne att möta 

verkligheten och konfronteras med sin sjukdom (Seymour, Ingleton, Payne & Beddow, 2003). 

Syftet med den palliativa vården är att den sjuke ska få en så god livskvalitet som möjligt den 

sista tiden i livet. Livskvalitet är ett begrepp som är flitigt använt inom forskning om palliativ 

vård men det är sällan tydligt definierat. Ofta anges faktorer som psykiskt, fysiskt och socialt 

välmående som centrala (Ghylin et al., 2008). Hill (2002) menar att synen på vad som ger 

livskvalitet i livets slut skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. När vårdpersonal berättade 

om vad de trodde att patienterna upplevde som positivt var detta inte detsamma som uppgavs av 

patienterna själva. Hill (2002) kom fram till att en bättre vård skulle kunna ges om 

sjuksköterskor var mer lyhörda och hade mer kunskap om patienternas upplevelse av situationen. 

 

Hälso- och sjukvården ska enligt lag bedrivas med respekt för den enskilda människans 

värdighet samt tillgodose patientens behov av trygghet och kontinuitet (SFS 1982:763). För att 

detta ska vara möjligt krävs en vård som utgår från individen och dennes upplevelser. WHO 

betonar den palliativa vårdens fokus på psykiska, existentiella och andliga aspekter men enligt 

SOU (2001, s. 34) är dessa områden försummade och undviks ofta av vårdpersonal. Ökad 

kunskap om tankar och känslor som kan upplevas av människor i livets slut kan bidra till en 

bättre vård och omvårdnad som möjliggör att stödja personen den sista tiden i livet. Syftet med 

detta examensarbete var att beskriva personers upplevelser av att leva med en palliativ diagnos.  

 



5 

Metod 

Eftersom syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med en palliativ diagnos 

tillämpades en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är personcentrerad och belyser 

upplevelser och fenomen med utgångspunkt i personens egen livsvärld (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 11-12).    

 

Definitioner 

Med utgångspunkt i WHO:s definition av palliativ vård användes palliativ diagnos som 

benämning för en dödlig sjukdom som skulle leda till en för tidig död inom en snar framtid. 

Således låg inte fokus på patienter i någon viss palliativ fas. Deltagarna i de analyserade 

studierna hade cancer, hjärt- och/eller lungsjukdomar.  

 

Litteratursökning 

Innan litteratursökningen påbörjades så genomfördes en pilotsökning. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 55-56) är det en ostrukturerad sökning med syftet att undersöka om 

vetenskaplig litteratur finns samt underlätta formulering av inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier är de egenskaper som är önskvärda av studierna och exklusionskriterier anger 

det som medvetet väljs bort (Polit & Beck, 2008, s. 338). Inklusionskriterierna blev vuxna 

personer (19 år eller äldre) med en palliativ diagnos. Studierna skulle ha varit publicerade mellan 

år 2000 och 2011. Studier där deltagarna hade psykisk sjukdom eller demens exkluderades för att 

få tydligt fokus på upplevelsen av att leva med en palliativ diagnos. Databaserna PubMed och 

CINAHL användes för att finna de vetenskapliga artiklarna. De sökord som användes var 

Palliative care, Quality of life, Terminally ill, Experiences och Qualitative research. 

Databasernas inbyggda system MesH respektive CINAHL-headings användes för att få fram de 

korrekta söktermerna. Dessa kombinerades därefter med den booelska operatorn AND för att få 

ett överskådligt antal träffar. Abstraktet lästes i de artiklar där titeln bedömdes svara mot syftet 

och totalt valdes 24 artiklar ut för att läsas i sin helhet. En del av dessa mötte inte 

inklusionskriterierna samt definitionen av palliativ diagnos och valdes därför bort. Totalt svarade 

tolv artiklar mot syftet och valdes därmed ut för att ingå i analysen.  
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Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

PubMed 110118     

Söknr *) Söktermer Filter **) Antal träffar Antal valda 
1 MSH Palliative care  33227  
2 MSH Terminally ill  4521  
3 MSH Quality of life  86375  
4 MSH Qualitative research  9852  
5  1 and 3  2710  
6  5 X 1055 1 
7  6 and 4 X 16 3 
8  2 and 3  564  
9  2 and 3 X 251 5 
10 FT Experiences  93400  
11  10 and 1 X 317 1 
12  11 and 4 X 57 1 

CINAHL 110119     

Söknr *) Söktermer Filter ***) Antal träffar Antal valda 
1 CH Palliative care  12681  
2 CH Terminally ill patients  5670  
3 CH Quality of life  28782  
4 CH Qualitative studies  33880  
5 FT Experiences  39972  
6  1 and 3  945  
7  6 X 363 1 
8  7 and 4 X 29 6 
9  2 and 4 and 5 X 61 6 
*MSH = Mesh-termer i PubMed, CH = CINAHL-headings i CINAHL, FT = Fritextsökning 
** English och All Adult: 19+years 
*** English language och Age Groups: All Adult 
 
Kvalitetsgranskning 
De artiklar som valdes ut till analys kvalitetsgranskades utifrån problemformulering, kontext, 

förekomst av etiskt resonemang samt metod för urval, datainsamling och analys. Även urvalets 

relevans, resultatets giltighet och hur väl detta var beskrivet bedömdes. För att göra detta 

användes ett granskningsformulär av Willman et al. (2006, s. 156). Formuläret användes som 

grund men bedömningen anpassades efter artiklarnas innehåll och syfte. Förklaringar av 

kriterierna enligt Willman et al. (2006, s. 94) användes som hjälpmedel i granskningen liksom 

riktlinjer av Polit och Beck (2008, s. 128-130). Vi kvalitetsgranskade varje artikel enskilt för att 

därefter diskutera och göra en slutgiltig, gemensam bedömning. Detta är enligt Willman et al. 

(2006, s. 83) något som ökar granskningens trovärdighet. Varje bedömt kvalitetskriterium med 

positivt svar tilldelades ett poäng och artikelns totalpoäng räknades sedan om till procent. 
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Artikelns kvalitet bedömdes slutligen som låg (60-69 %), medel (70-79 %) eller hög (80-100 %) 

enligt riktlinjer av Willman et al. (2006, s. 96). Artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet eller 

sämre skulle vi utesluta från examensarbetet. Detta blev inte nödvändigt då samtliga artiklar 

uppnådde minst 70 % av totalpoängen.  

 

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare/År/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Appelin & 
Berterö (2004) 
Sverige 

 

Kvalitativ 3 män  
3 kvinnor 
54-85 år 

Intervjuer  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Att vara i sitt eget 
hem och behålla sina 
gamla rutiner 
värdesattes.  

Hög 

Duarte Enes 
(2003) 
Storbritannien 

 

Kvalitativ 4 män  
4 kvinnor 
44-88 år  

Djupgående 
intervjuer 
 
Fenomenologisk 
analys 

Att fortsätta vara sig 
själv, ha kontroll och 
bli respekterad 
värdesattes högt, 
liksom nära 
relationer. 
 

Medel 

Ek & Ternestedt 
(2008) 
Sverige 

 
 

Kvalitativ 3 män  
5 kvinnor 
48-79 år   

Intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Fysiska 
begränsningar ledde 
till isolering. Känslor 
för livet varierade 
mellan meningsfullt 
och meningslöst.  
 

Hög 

Gourdji et al. 
(2009) 
Kanada 

Kvalitativ 5 män  
5 kvinnor  
29-79 år 

Intervjuer 
 
Tematisk analys 
 

Att få leva som man 
alltid gjort, ha 
förmågan att hjälpa 
andra och att känna 
sig väl 
omhändertagen var 
viktigt.  
 

Hög 

Johansson et al. 
(2006) 
Sverige 

 

 

Kvalitativ 2 män  
3 kvinnor 
54-76 år  

Fokusgrupper 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Nära relationer 
fördjupades. Minnen 
hjälpte deltagarna att 
se positivt på livet. 
Kontroll över 
symptomen ansågs 
mycket viktigt. 
 
 
 

Hög 
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare/År/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

La Cour et al. 
(2009) 
Danmark 

 

Kvalitativ 2 män  
5 kvinnor 
39-67 år  

Intervjuer och 
observationer 
 
Tolkande 
innehållsanalys 
 

Att fortsätta med sina 
rutiner trots svår 
sjukdom värdesattes 
och gav mening. 
Aktiviteter var 
viktiga. 
   

Hög 

Lemieux et al. 
(2004) 
Kanada 

 

 

Kvalitativ 6 män  
4 kvinnor 
44-81 år  

Intervju med 
öppna frågor 
 
Tematisk analys 

Sexualitet var viktigt 
framförallt på ett 
emotionellt plan. 
Personalen var ofta 
dålig på att lyfta 
ämnet.  
 

Hög 

Melin-Johansson 
et al. (2008) 
Sverige 

 
 

Kvalitativ 6 män  
2 kvinnor 
35-83 år  

Berättande 
intervjuer 
 
Tolkande 
innehållsanalys 

Att vårdas hemma 
gav en känsla av 
trygghet och 
självständighet. 
Livskvalitet 
upplevdes då 
symptomen var 
under kontroll. 
 

Hög 

Prince-Paul 
(2008) 
USA 

 

Kvalitativ 3 män  
5 kvinnor 
35-75 år  

Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Deltagarna värdesatte 
nära relationer och 
tyckte att dessa 
stärktes av att vara i 
livets slut. 
 

Hög 

Spichiger (2008) 
Schweiz 

 

 

 

 

Kvalitativ 7 män  
3 kvinnor 
38-85 år 

Observationer & 
samtal 
 

Tolkande 
innehållsanalys 

Deltagarna ville 
fortsätta leva på sitt 
eget sätt trots 
sjukhusvistelse. 
Sjukhus beskrevs 
både som himmel 
och fängelse, till stor 
del beroende på 
personalen.  
 

Hög 

Svidén et al. 
(2010) 
Sverige 

Kvalitativ 8 män  
39 kvinnor  
< 89 år 

 

Intervjuer 
 

Grounded theory 

Att få fortsätta leva 
ett aktivt liv var 
viktigt. 
 
 

Medel 
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare/År/ 
Land 

Typ av studie Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Vig & Pearlman 
(2003) 
USA 

Kvalitativ 26 män  
52-86 år  

Semistrukturerade 
intervjuer  
 

Grounded theory 

Hobbys och 
aktiviteter var viktigt. 
Nya symptom 
skapade oro. Många 
förberedde inför 
döden, både för sin 
egen och närståendes 
skull.  

Hög 

 

Analys 

Analysen är genomförd med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys är 

en metod där forskaren på ett objektivt och systematiskt sätt sorterar data med syftet att belysa 

och beskriva ett visst fenomen. Att analysen är manifest betyder att fokus läggs på det som är 

synligt i texten utan att tolka (Downe-Wambolt, 1992). En induktiv ansats har använts vilket 

syftar på en process där generella slutsatser dras från enskilda fall (Willman et al., 2006, s. 160). 

 

Dataanalysen är utförd enligt metod beskriven av Downe-Wambolt (1992). Inledningsvis lästes 

all data noggrant i sin helhet och samtliga textenheter som svarade mot syftet extraherades. En 

textenhet kan vara exempelvis ett ord, en mening eller ett stycke (Graneheim & Lundman, 2004). 

Detta gjordes enskilt innan vi gemensamt valde textenheter som svarade mot syftet vilket 

resulterade i 260 stycken. Varje artikel tilldelades en bokstav och varje textenhet tilldelades en 

siffra för att det skulle vara enkelt att gå tillbaka till ursprungstexten vid behov. Detta eftersom 

allt måste förstås i sin kontext och inte får riskera att bli ryckt ur sitt sammanhang (Downe-

Wambolt, 1992). Därefter översattes textenheterna till svenska och kondenserades, vilket innebär 

att kärnan i dem tas fram och överflödigt material plockas bort. Sedan påbörjades arbetet med att 

föra samman textenheterna till kategorier. Kategorier kan beskrivas som grupper av data med 

likheter där varje grupp är tydligt åtskild från de andra (Graneheim & Lundman, 2004). I det 

första steget bildades 55 kategorier där textenheternas innehåll var i det närmaste identiskt i 

respektive kategori. Enligt Downe-Wambolt (1992) är kategoriseringen färdig när samtliga 

textenheter är inkluderade och enbart passar i en kategori, därför har liknande kategorier förts 

samman i flera ej avgränsade steg tills detta uppnåtts. Samtliga textenheter kontrollerades mot 
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den tilldelade kategorin ett flertal gånger under analysprocessen för att garantera att denna var 

lämplig. Att hålla sig nära ursprungstexten på detta sätt och ompröva sina kategorier är något 

som Downe-Wambolt (1992) rekommenderar.  

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen av tolv vetenskapliga artiklar resulterade i fem kategorier 

(tabell 3). Varje kategori presenteras i löpande text och illustreras med citat för att stärka de 

centrala aspekterna. 

 

Tabell 3 Översikt av resultatet (n=5) 

Kategorier  

Att inte ha makten över sin tid och sin kropp 

Att vilja vara hemma och leva som förut 

Att prioritera det som ger mening 

Att vilja känna sig trygg och förstådd i vården 

Att förbereda sig själv och familjen inför döden 

 

Att inte ha makten över sin tid och sin kropp 

I en studie (Spichiger, 2008) beskrev personer med palliativ diagnos att världen krossades då 

sjukdomen kom in i deras liv. De planer som gjorts för framtiden hotades då tiden plötsligt var 

begränsad (Spichiger, 2008). Att inte veta hur de skulle må och vad de skulle klara av 

nästkommande dag upplevdes som mycket stressande och de vågade inte planera så långt i 

framtiden. Att inte kunna göra planer med sin familj gav en känsla av ofrivillig isolering (Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson & Danielsson, 2008; Vig & Pearlman, 2003). Tydliga svar om 

sjukdomen och prognosen önskades, men dessa var sällan tillgängliga (Spichiger, 2008). I 

studier (Appelin & Berterö, 2004; Ek & Ternestedt, 2008) beskrevs känslor av maktlöshet då de 

inte visste hur sjukdomen skulle utvecklas. I en studie (La Cour, Johannessen & Josephsson, 

2009) beskrevs ovissheten som ett problem, personer ville ta farväl av omgivningen på ett bra 

sätt men det var svårt när de inte visste när det skulle bli nödvändigt. 

 

We don’t plan too far ahead... I’m always aware that things can change drastically. There’s no 

guarantee that next week’s going to be as good as this week. (Vig & Pearlman, 2003, s. 1598) 
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Nya symptom upplevdes som obehagliga och skrämmande, de gav en känsla av att döden kom 

närmare. Personer med palliativ diagnos trodde inte att de skulle ha möjlighet att umgås med 

andra och fortsätta med sina intressen (Vig & Pearlman, 2003). I en studie (Gourdji, McVey & 

Purden, 2009) framkom att de tog en dag i taget för att hantera sin maktlöshet och osäkerhet, 

även humor var något som hjälpte dem att ta sig igenom dagarna. I en studie (Johansson, 

Axelsson & Danielsson, 2006) poängterades att tänka positivt, det underlättade situationen som 

annars kunde upplevas som outhärdlig. 

 

Your body is changing gradually with this cancer, and you get different - different signals from your 

body. And that’s scary because you don’t know how to handle them. If you’re lying there in bed and 

you get something - all of sudden you get a chest pain, so you wonder, is this the time? (Vig & 

Pearlman, 2003, s. 1598) 

 

I en studie (Ek & Ternestedt, 2008) beskrevs känslor av skam över förlorad fysiska styrka. I ett 

flertal studier (Appelin & Berterö, 2004; Ek & Ternestedt, 2008; Spichiger, 2008) berättade 

personer med palliativ diagnos att det var svårt att gå från att vara självständig till att vara 

beroende av andra. Det upplevdes som en förlust av frihet och de blev ständigt påminda om sina 

kroppar. I en studie (Prince-Paul, 2008) beskrevs att sjukdomen utgjorde ett hot mot identitet, 

sociala roller och framtidshopp. De tvingades omvärdera sig själva allt eftersom kroppen 

förändrades. 

 

I don’t like being babied and being babied is what I have to be. I’m not being me anymore...it’s like 

I’m not free. She gets everything for me though because I can’t. She gets me dressed, gets me 

undressed, puts each leg in my underwear because of the catheter and everything. (Prince-Paul, 2008, 

s. 369) 

 

Personer med palliativ diagnos oroade sig för vad andra tyckte om dem. De kände sig förändrade 

både fysiskt och mentalt vilket gav en rädsla för att inte vara älskad. Den upplevelsen förstärktes 

ytterligare när fysiska begränsningar förhindrade kroppskontakt med närstående (Melin-

Johansson et al., 2008). De bekymrade sig över att vara en börda för familjen som tvingades ta 

hand om alla sysslor i hemmet och en del kände skuld över att vara källan till familjens problem 

(Appelin & Berterö, 2004; Vig & Pearlman, 2003). 
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I am becoming more reserved. That is why it is so difficult (sad). I daren’t be open about my feelings 

anymore. It is as if people dislike me even more when I am (sad). And then I cry more (sad).  (Melin-

Johansson et al., 2008, s. 234) 

 

Sjukdomen ledde till en oförmåga att göra saker de tidigare gjort (Spichiger, 2008; Svidén, Tham 

& Borell, 2010) och de tvingades förändra sina prioriteringar (Ek & Ternestedt, 2008). I en 

studie (Melin-Johansson et al., 2008) berättade personer med palliativ diagnos att de planerade 

aktiviteter men att de sedan insåg att de inte skulle orka utföra dem. I en studie (Ek & Ternestedt, 

2008) upplevdes försämrad livskvalitet och känslor av att vara värdelös då de inte kunde delta i 

aktiviteter som tidigare. Att inte göra så mycket ledde till en känsla av utanförskap då man inte 

heller hade något att prata om (Ek & Ternestedt, 2008). 

 

And if you lose the social aspect, when everyone else comes home from work, I have nothing new to 

share. I have nothing to talk about - I don’t get to hear about a coworker’s washing machine breaks 

down or about children who keep them awake all night. (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474) 

 

Studier visade att (Gourdji et al., 2009; Svidén et al., 2010) sjukdomen ledde till förlust av sådant 

som tidigare tagits för givet och de oroade sig för att förlora sin identitet, autonomi och kontroll. 

Förlusterna var olika för olika personer, en del kände sig fängslade för att de inte kunde ta sig 

upp ur sängen (Gourdji et al., 2009) medan andra sörjde att de inte orkade gå till jobbet (Svidén 

et al., 2010) eller ha ett socialt liv (Melin-Johansson et al., 2008). En del sörjde också förlusten 

av sin sexualitet (Lemieux, Kaiser, Pereira & Meadows, 2004). Fysiska begränsningar gav 

psykisk stress och en känsla av meningslöshet, särskilt i perioder med fatigue. Livet kändes inte 

som deras eget, det var svårt att tänka på framtiden och ibland kändes livet så meningslöst att de 

bara ville dö (Ek & Ternestedt, 2008). Livskvaliteten försämrades när akuta symptom uppstod 

och livet inte längre kunde tas förgivet (Appelin & Berterö, 2004; Melin-Johansson et al., 2008; 

Spichiger, 2008). Att leva i en sjuk kropp och känna sjukdomen förvärras upplevdes som att vara 

fängslad med en dödsdom som kom allt närmare (Melin-Johansson et al., 2008). 

 

It is always there, it is never again not there. (Spichiger, 2008, s. 222) 
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Att vilja vara hemma och leva som förut 

I en studie (Svidén et al., 2010) värdesattes att fortsätta med sina dagliga rutiner. Att ha planer 

för dagen gav tillfredsställelse, en anledning att stiga upp på morgonen samt upplevdes som ett 

bevis på att de fortfarande var kapabla att utföra något (Svidén et al., 2010). I flera studier (Ek & 

Ternestedt, 2008; Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 2008) uttryckte personer med 

palliativ diagnos att de kände sig uppskattade och betydelsefulla när de orkade utföra saker och 

hjälpa andra, detta var något som gav vilja att leva. I en studie (Vig & Pearlman, 2003) sågs 

aktiviteter som något som höll dem vid liv. Ibland utförde de saker som gjorde dem totalt 

utmattade efteråt eftersom själva aktiviteten fick dem att känna sig friska.  

 

You must have something to do, otherwise you get crazy. (Svidén et al., 2010, s. 348) 

 

I ett flertal studier (Gourdji et al., 2009; La Cour et al., 2009; Svidén et al., 2010) berättade 

personer med palliativ diagnos att de försökte fortsätta med samma aktiviteter som innan de blev 

sjuka. När det inte gick så sänkte de sina förväntningar och krav på hur aktiviteten skulle utföras 

och kunde därmed känna sig nöjda med sina prestationer. I studier (Ek & Ternestedt, 2008; 

Svidén et al., 2010) beskrevs hur de planerade sina dagar noga med till exempel regelbundna 

pauser för att orka. Det var viktigt att sätta upp rimliga mål och utmaningar för att ha något att 

kämpa för. Ett flertal studier (Johansson et al., 2006; La Cour et al., 2009; Svidén et al., 2010) 

visade att aktivitet hjälpte dem att glömma sjukdom, smärta och tankar på döden för en stund.  

 

Everything takes much more time to do, I have had to change my routines, and it has been very 

difficult. I see things in a different way now. I can’t do things I did before, but instead of doing 

nothing I prefer to do something, just a little. (Svidén et al., 2010, s. 348) 

 

Att bli bemött som samma person som förr var en källa till glädje (Ek & Ternestedt, 2008). Ett 

flertal studier har visat på en rädsla att bli stigmatiserad och bemött som “den sjuka” (Duarte 

Enes, 2003; Gourdji et al., 2009; La Cour et al., 2009). Personer med palliativ diagnos ville 

känna sig behövda och sedda av omgivningen som de människor de alltid varit (Duarte Enes, 

2003; Johansson et al., 2006). 
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You know, I mean, I don’t like the way people treat me sometimes… You know, they find out you’re 

dying - “Oh, oh! That must be terrible!” and it’s not really! (Duarte Enes, 2003, s. 264) 

 

Välkontrollerade symptom betonades som viktigt för att orka fortsätta leva (Appelin & Berterö, 

2004; Johansson et al., 2006; Vig & Pearlman, 2003). Det gav en känsla av förbättrad 

livskvalitet, självständighet och kontroll samt mer energi att medverka i det dagliga livet (Duarte 

Enes, 2003; Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et al., 2008)  

 

Well, wakening up free from pain is really important. (Johansson et al., 2006, s. 395) 

 

Studier (Appelin & Berterö, 2004; Gourdji et al., 2009; Spichiger, 2008) beskrev att få vara i sitt 

eget hem värdesattes av personer med palliativ diagnos eftersom det gav en möjlighet att leva sitt 

vanliga liv och känslan av ensamhet var inte lika stor. Det kändes tryggt att ha personliga 

tillhörigheter omkring sig och då sjukhusvistelser var nödvändiga värdesattes kopplingar till livet 

hemma som till exempel fotografier (Melin-Johansson et al., 2008; Spichiger, 2008). Att få stöd 

av personal och att lätt få kontakt med dem vid behov var en förutsättning för att de skulle känna 

sig trygga i hemmet (Appelin & Berterö, 2004; Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et al., 

2008; Vig & Pearlman, 2003). I en studie (Appelin & Berterö, 2004) beskrevs att de var rädda 

för försämringar som skulle tvinga dem till sjukhusvistelse. 

 

To be able to recognize scents, see my own things and smell my own towels and bed linen - the feeling 

of being at home is positive. (Melin-Johansson et al., 2008, s. 235) 

 

Att vårdas hemma gav en möjlighet att äta vad och när man ville vilket särskilt uppskattades av 

personer med dålig aptit (Appelin & Berterö, 2004). Att ha kontroll över situationen och fortsätta 

vara “sig själv” upplevdes som positivt och gav en känsla av värdighet (Appelin & Berterö, 

2004; Duarte Enes, 2003; Gourdji et al., 2009; Johansson et al., 2006; Prince-Paul, 2008). Ett 

flertal studier (Ek & Ternestedt, 2008; Johansson et al., 2006; La Cour et al., 2009; Melin-

Johansson et al., 2008; Spichiger, 2008; Svidén et al., 2010; Vig & Pearlman, 2003) visade att 

personer med palliativ diagnos strävade efter att leva så normalt som möjligt. 

 

My responsibilities toward my life, my body, my decisions – I’m in control of that… I am the one that 

will say what I want… (Gourdji et al., 2009, s. 46) 



15 

Att prioritera det som ger mening 

I studier (Ek & Ternestedt, 2008; Gourdji et al., 2009; Lemieux et al., 2004; Prince-Paul, 2008; 

Svidén et al., 2010) beskrevs att prioriteringar förändrades i samband med svår sjukdom. 

Dagarna planerades för att orka det som gav mest mening (Ek & Ternestedt, 2008; Svidén et al., 

2010). En del uppgav att sexualitet fått lägre prioritet men att den fortfarande var viktig, den var 

en källa till samhörighet och bekräftelse. Uttrycket hade förändrats och känslomässiga aspekter 

upplevdes som viktigare än de fysiska. Andra former av intimitet betonades (Lemieux et al., 

2004). Kärlek var något som förde personer med palliativ diagnos och deras närstående närmare 

varandra, det gav tröst och stöd och det var därför viktigt att ge uttryck för sina känslor (Prince-

Paul, 2008).  

 

It doesn’t necessarily have to be lovemaking every night kind of thing. But just to be close or 

caressing each other. (Lemieux et al., 2004, s. 632)  

 

Förändringar i livet gjordes med syftet att få ut så mycket som möjligt av den sista tiden, 

eftersom de visste att tiden var begränsad värdesattes varje stund mer (Gourdji et al., 2009; Vig 

& Pearlman, 2003). I en studie (Johansson et al., 2006) ansågs att de viktigaste de kunde göra var 

att försöka leva fullt ut och ta tillvara på varje minut. En person i en studie (Vig & Pearlman, 

2003) ansåg att det var dags att ta tag i saker och få någonting gjort, för snart kunde det vara för 

sent. 

 

I take it day by day, hour by hour…and try to make the most out of it. (Gourdji et al., 2009, s. 44) 

 

Det viktigaste av allt var att få vara tillsammans med sin familj, det gav känslor av att vara trygg, 

älskad och behövd (Appelin & Berterö, 2004; Gourdji et al., 2009). Personer med palliativ 

diagnos beskrev familjen som en ljuspunkt som gav livet mening men även relationer till vänner 

och vårdpersonal värdesattes högt (Gourdji et al., 2009; Johansson et al., 2006; Melin-Johansson 

et al., 2008; Prince-Paul, 2008; Spichiger, 2008). Det var vanligt att känna tacksamhet över all 

omtanke, all hjälp och allt stöd de fick av människor i omgivningen (Vig & Pearlman, 2003; 

Prince-Paul, 2008). Att få känna samhörighet fick livet att kännas meningsfullt (Ek & Ternestedt, 

2008). Att känna känslomässig samhörighet med sin partner betonades och att ha ett privatliv var 

därmed viktigt även under sjukhusvistelser (Lemieux et al., 2004).  
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… we are able to be together and it makes us happy in the midst of the sorrow… (Appelin & Berterö, 

2004, s. 67) 

 

I studier (Gourdji et al., 2009; Prince-Paul, 2008; Vig & Pearlman, 2003) beskrev att religion fått 

större betydelse. Tro uppgavs vara viktig för livskvaliteten samt ge tröst, trygghet och stöd. I 

studier (Appelin & Berterö, 2004; Prince-Paul, 2008) beskrevs att relationer förbättrats efter 

sjukdomsbeskedet eftersom prioriteringar ändrats, de relationer som hade varit svåra hade blivit 

djupare.  

 

I used to yell at my mom all of the time... In fact, I hated her when I was younger and I gravitated to 

my dad. Now, I thank her million times a day; I tell her how much I love her. It’s weird because 

neither one of us would have expected it to turn out this way. (Prince-Paul, 2008, s. 367) 

 

Att vilja känna sig trygg och förstådd i vården 

En studie (Gourdji et al., 2009) beskrev att personer med palliativ diagnos var mycket nöjda med 

vårdpersonalen. De upplevde att de fick sina behov tillgodosedda och att personalen brydde sig 

om både dem och deras närstående. Studier (Gourdji et al., 2009; Johansson et al., 2006) visade 

att det var viktigt att vara bekant med vårdpersonalen för att känna sig trygg.  

 

The people have been excellent. Not only excellent to me but…my father sleeps here and they are just 

as gentle to my father as they are to me. That is fantastic. He is being treated the same way as me, and 

he is not even the patient. (Gourdji et al., 2009, s. 47) 

 

Sjukhusvistelser var ofta oönskade men upplevdes som nödvändiga i perioder med mycket 

symptom. Att komma till sjukhuset och få snabb, effektiv symptomlindring upplevdes som en 

stor lättnad (Spichiger, 2008). I en studie (Gourdji et al., 2009) oroade sig personer med palliativ 

diagnos för att lämna sjukhuset. De var rädda att behöva lida och tyckte det kändes tryggt att få 

bra smärtlindring och ha tillgång till professionell personal. Några upplevde sjukhuset som den 

bästa platsen att befinna sig på och ansåg att samma symptomlindring aldrig skulle kunna uppnås 

i hemmet. I en studie (Melin-Johansson et al., 2008) kände de hopp och lindrad ångest i perioder 

med positiva behandlingsresultat. 
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At home I kept vomiting, but in the emergency department this was remedied within half an hour, an 

hour. They probably gave me morphine. And the restless legs didn’t bother me any longer, I didn’t 

vomit anymore, I wasn’t nauseated. I felt like I was in heaven that afternoon, because I had improved 

so much. (Spichiger, 2008, s. 224) 

 

Personal som tog sig tid att lyssna, förstå och svara på frågor ingav förtroende och bidrog till de 

sjukas upplevelse av värdighet (Duarte Enes, 2003; Spichiger, 2008; Vig & Pearlman, 2003). I 

en studie (Ek & Ternestedt, 2008) upplevde personer med palliativ diagnos att fokus i samtalen 

med personalen alltför ofta låg på medicinska frågor när de egentligen ville tala om sociala och 

existentiella problem. I en studie (Lemieux et al., 2004) upplevdes att personalen inte vågade 

prata om sexualitet vilket upplevdes som negativt, samtliga tyckte ämnet borde tas upp som en 

del av vården.    

 

Some of it is the medical aspect...(taking medicine, etc.), but that’s the smallest part...the big problem 

is the social aspect...but no one takes that for account...the healthcare staff never ask about this...but 

it’s the social aspect that’s important. (Ek & Ternestedt, 2008, s. 475) 

 

Personalens attityd var viktig för att personer med palliativ diagnos skulle våga be om hjälp (Ek 

& Ternestedt, 2008). Att personalen var öppen, vänlig och varm gav hopp och gjorde det lättare 

att acceptera att vara beroende av deras hjälp (Spichiger, 2008). Positiv attityd från personalen 

upplevdes som smittande och fick dem att känna sig mer optimistiska, även att kunna skämta och 

skratta tillsammans uppskattades (Gourdji et al., 2009; Johansson et al., 2006).  

 

They kind of brighten your life with smiles, with very warm attitude. It means a lot. (Gourdji et al., 

2009, s. 47) 

 

Att förbereda sig själv och familjen inför döden 

Att göra förberedelser var ett återkommande tema i ett flertal studier. Det gällde dels praktiska 

saker som ekonomi, försäkringar och själva begravningsceremonin (Appelin & Berterö, 2004; 

Melin-Johansson et al., 2008; Vig & Pearlman, 2003) men också förberedelser på ett emotionellt 

plan (Vig & Pearlman, 2003). Det handlade om att reda ut ouppklarade konflikter och förbättra 

relationerna till sin omgivning, högre makter och sig själv. En del uttryckte en tro på att dessa 
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förberedelser skulle ge en bra död medan motsatsen skulle leda till ett större lidande (Vig & 

Pearlman, 2003). 

 

I guess the main thing is to get my future with God straightened away. (Vig & Pearlman, 2003, s. 

1599) 

 

I ett flertal studier (Appelin & Berterö, 2004; Ek & Ternestedt, 2008; Gourdji et al., 2009) 

uttryckte personer med palliativ diagnos att de försökte vara starka för familjens skull eftersom 

familjen också gick igenom en svår situation. De berättade att de bara gav uttryck för sina 

känslor i ensamhet för att inte lägga ytterligare börda på sina närstående (Ek & Ternestedt, 

2008). I ett flertal studier (Appelin & Berterö, 2004; Johansson et al., 2006; Melin-Johansson et 

al., 2008; Vig & Pearlman, 2003) beskrevs känslor av tillfredsställelse då de förberedde så 

mycket som möjligt inför döden eftersom det underlättade för familjen. 

 

Then I don’t think things are so difficult for me at all. It’s much more difficult for those who will be 

left behind, who have to fix everything for me. (Melin-Johansson et al., 2008, s. 235) 

 

Personer med palliativ diagnos hade lärt sig att acceptera döden. För en del hade det en koppling 

till religiös tro, att finna mening i det som sker och att inte vara rädd (Gourdji et al., 2009). För 

andra handlade det om att få möjlighet att reflektera kring existentiella frågor, något som 

underlättades genom en långsam sjukdomsprocess (Gourdji et al., 2009; Melin-Johansson et al., 

2008). 

 

If that is my destiny, what can I do? I can’t help it. I have to live with it, that’s all. (Gourdji et al., 

2009, s. 44)  

 

Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personers upplevelser av att leva med en 

palliativ diagnos. Resultatet visade att det var vanligt att uppleva förlust av makt över sitt liv och 

sin kropp. Prioriteringar förändrades och personer med palliativ diagnos valde att göra sådant 

som gav livet mest mening. De ville leva som förut, men det var inte alltid möjligt på grund av 

sjukdomen. Att bo kvar i sitt eget hem värdesattes men det var också vanligt att känna sig trygg 
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under sjukhusvistelser med tillgång till professionell personal och effektiv symptomlindring. Att 

behålla rutiner och göra planer upplevdes som positivt och många kände tillfredsställelse över att 

förbereda så mycket som möjligt inför sin död.   

 
Denna litteraturstudies resultat visade att personer med palliativ diagnos kände sig maktlösa och 

visste inte hur de skulle hantera ovissheten de kände inför framtiden. Enligt Neville (2003) är 

osäkerhet något som kan uppstå då man inte förstår sin situation eller kan förutsäga vad som ska 

hända. Känslor av att förlora kontrollen över sitt eget liv har även beskrivits av kvinnor som 

drabbats av kroniska sjukdomar, de sörjer förlusten av sig själva och det liv de levt (Kralik, 

2002). Mok et al. (2010) undersökte vårdpersonalens syn på hopp hos palliativa patienter där det 

visar sig att de förutsätter känslor av hopplöshet och besvikelse. Enligt patienterna själva är det 

dock inte alls en självklar reaktion, vilket också visade sig i resultatet i denna litteraturstudie där 

många personer med palliativ diagnos valde att aktivt se positivt på den tid de hade kvar. Enligt 

Sanatani, Schreier och Stitt (2008) finns det inte någon större skillnad i upplevelsen av hopp hos 

patienter som har en kurativ respektive en palliativ cancer. Det är få som hoppas att de ska bli 

botade, det är betydligt vanligare att hoppas på att slippa smärta och illamående, få mer energi 

och att vara självständig. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med palliativ diagnos ibland utförde 

aktiviteter som förvärrade symptomen eftersom själva handlingen fick dem att känna sig friska. 

Söderberg och Lundman (2001) fann att kvinnor med fibromyalgi gör detsamma. Kvinnorna 

beskrev att de exempelvis gick ut och dansade trots att det kunde göra dem sängliggande i dagar. 

Att göra något aktivt gav en känsla av att ha presterat vilket även denna litteraturstudies resultat 

visat på. Övergripande visade resultatet att vara aktiv och vara den man alltid varit värdesattes, 

personer med palliativ diagnos sänkte kraven på hur aktiviteten skulle utföras för att kunna 

fortsätta. Enligt Duggleby et al. (2010) beskriver personer som drabbats av cancer att de gjorde 

detsamma, de omdefinierade vad som var normalt för att få en ny utgångspunkt och kunna sätta 

nya mål att sträva mot.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att prioriteringar i livet förändras efter besked om att 

sjukdomen kommer leda till döden. Det som värdesattes nu var bland annat familjen, att ha 
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kontroll och att ta tillvara på den sista tiden. Samma områden togs upp i en studie om 

prioriteringar i livets slut (Downey, Engelberg, Curtis, Lafferty & Patrick, 2009). Turner och 

Cox (2004) fann liknande upplevelser hos personer som varit med om svåra trafikolyckor. De 

berättade att det efter olyckan blivit tydligare vad som var viktigt i livet och att de valde att 

prioritera det som gav livet mest mening. Att inte längre ta livet för givet och därför leva varje 

dag fullt ut har också visat sig vara vanligt bland personer som överlevt svåra trauman (Tedeshi 

& Calhoun, 1996). Studier (Tedeshi & Calhoun, 1996; Turner & Cox, 2004) föreslår att denna 

förändrade syn på livet grundar sig i mötet med den egna sårbarheten och att tvingas inse att man 

inte är odödlig.  

 

I resultatet framgick att personer med palliativ diagnos ville känna sig trygga och förstådda i 

vården. Att få sina symptom lindrade var viktigt och de värdesatte personal som såg dem och tog 

sig tid att prata och lyssna. Relationer och gemenskap är även vad sjuksköterskor upplevt som 

bidragande till goda vårdsituationer i livets slut enligt Karlsson och Sandén (2007). Neville 

(2003) menar att sjuksköterskor har en viktig roll i att motverka negativ stress som annars kan 

bidra till depression och ångest. Att skapa en god relation till den sjuke och dennes närstående, 

både som en källa till medicinsk information och känslomässigt stöd, är enligt Neville (2003) av 

största vikt. I resultatet av denna litteraturstudie framgick också att personer med palliativ 

diagnos inte upplevde att de kunde prata om allt med personalen, bland annat sexualitet var ett 

område som försummades. Sexualitet har även i andra studier (Kotronoulas, Papadopoulou & 

Patiraki, 2009; Ivarsson, Fridlund & Sjöberg, 2010) visat sig svårt att tala om för både patienter 

och personal. Enligt Ivarsson et al. (2010) uppgav personalen tidsbrist som det största hindret för 

att prata om sexualitet med personer som drabbats av hjärtinfarkt, under korta vårdtider 

prioriterades medicinsk information framför frågor om sexualitet. Den palliativa vårdtiden kan 

dock vara lång. Kotronoulas et al. (2009) lyfte fram sjuksköterskors okunskap som en del av 

problemet, både att våga tala om sexualitet och att kunna svara på frågor. Kotronoulas et al. 

(2009) menar vidare att sjuksköterskor måste skaffa sig kunskap om biologiska, psykologiska 

och sociala aspekter av sexualitet för att kunna ge en holistisk vård. 

 

I den sista kategorin framgår det att personer med palliativ diagnos hade accepterat att de snart 

skulle dö. I en studie av Duggleby et al. (2010) beskrev patienter med cancer att det första steget 
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i transitionen var att förlika sig med sin situation. Transition är enligt Kralik, Visentin och van 

Loon (2006) en psykologisk process som personer kan genomgå när den nuvarande verkligheten 

kastats omkull, exempelvis vid svår sjukdom. Transition beskrivs som en process i ständig 

rörelse för att anpassa sig till förändring. Att lära sig leva med svår sjukdom är enligt Kralik 

(2002) en komplex process i många riktningar och det är viktigt att personen är aktivt engagerad 

i att integrera förändringen i sitt liv (Kralik, 2002; Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 

2000). För att göra detta måste personen enligt Kralik et al. (2006) vara medveten om att livet 

som denne tidigare haft är slut, att den nuvarande framtiden är hotad och att förändring är 

nödvändig. Förändringarna kan innebära att söka information om sin situation, att förändra 

utförandet av aktiviteter eller aktivt förbereda och planera (Meleis et al., 2000). Resultatet i 

denna litteraturstudie visade att personer med palliativ diagnos både förändrade utförandet av 

aktiviteter och gjorde aktiva förberedelser inför sin död och begravning. Dessa handlingar bidrar 

enligt Kralik et al. (2006) till en inre omstrukturering och omdefinition av sig själv. Resultatet av 

en lyckad transition är att se mening i vad som sker och finna ett nytt sätt att leva med 

förändringen integrerad i sitt liv (Kralik et al., 2006). Enligt personer som genomgått transition i 

samband med sjukdom kan processen underlättas genom att få svar på sina frågor samt att känna 

tillit för och få relevant information av vårdpersonalen (Meleis et al., 2000). Även Kralik (2002) 

menar att sjuksköterskor har en viktig roll i transitionsprocessen, de kan hjälpa de sjuka att 

identifiera förändringar som sjukdomen medfört och därefter finna nya möjligheter i livet. Vi vill 

därför betona vikten av att som sjuksköterska ta sig tid att lära känna personen med palliativ 

diagnos och sätta sig in i dennes situation. Det ger personen trygghet samt ger sjuksköterskan 

bättre möjligheter att ge individanpassad omvårdnad.      

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i en kvalitativ studie bedöms på fyra områden: pålitlighet, trovärdighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302; Polit & Beck, 2008, s. 

539).  

 

Pålitlighet syftar på datans stabilitet och att läsaren kan följa besluten under analysprocessen. 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303; Polit & Beck, 2008, s. 539). Vi har noggrant beskrivit 

tillvägagångssättet och redovisat litteratursökningen i en tabell. Däremot kan inte läsaren följa 
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själva analysprocessen från textenhet till slutkategori. Det kan vara en svaghet eftersom läsaren 

inte kan bedöma huruvida kondenseringen och kategorisering är korrekt utfört. Tillförlitlighet 

innebär att resultatet återberättar vad deltagarna faktiskt uttryckt (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

303). Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan detta visas genom att representativa citat från 

ursprungsdatan visas för läsarna. Detta har gjorts på ett flertal ställen i resultatet för att styrka 

kategoriernas innehåll. Enligt Willman et al. (2006, s. 83) ökar tillförlitligheten också om två 

personer kvalitetsgranskar artiklarna separat vilket vi har gjort. Vi har även markerat ut 

textenheter enskilt innan vi gemensamt extraherat och kondenserat dem.  

  

Bekräftelsebarhet hör samman med objektivitet, att resultatet inte påverkats av författarnas 

förutfattade meningar (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303; Polit & Beck, 2008, s. 539). Vår 

analys gjordes med manifest ansats vilket innebär att datan inte ska tolkas, detta ökar 

bekräftelsebarheten eftersom vi aktivt strävat efter att hålla oss textnära. Att inte tolka alls är 

dock omöjligt enligt Downe-Wambolt (1992). Kategorierna är skapade av författaren och vad 

som syns beror alltid på vart författaren lagt sitt fokus. När det gäller överförbarhet anser 

Graneheim och Lundman (2004) att författarna kan föreslå hur resultatet kan användas praktiskt 

men att beslutet alltid är upp till läsaren. För att underlätta beslutet kan författarna ge en 

noggrann beskrivning av hur arbetet gått till vilket vi har försökt göra med en utförlig 

metodbeskrivning. 

 

En styrka i denna litteraturstudie är att vi genomgått utbildning i systematisk artikelsökning. Med 

relevanta databaser, sökord och sökmetoder ökar chanserna att hitta den mest relevanta 

litteraturen. Arbetet har också följts av handledare och kurskollegor som läst och gett feedback 

vid upprepade tillfällen. En svaghet kan vara avsaknad av erfarenhet att utföra kvalitativ 

innehållsanalys vilket kan leda till att data tolkas av misstag. En annan svaghet kan vara 

översättningarna under analysarbetet. Lexikon har används vid behov, men då engelska inte är 

vårt modersmål finns alltid en risk att viktiga nyanser misstolkas eller inte upptäcks.       

 

Slutsats 

Personer som har en palliativ diagnos vill leva, vara och bli bemötta på samma sätt som då de var 

friska. När det inte längre är möjligt att leva som förr prioriteras det som ger mest mening i livet. 



23 

Personer som får en palliativ diagnos kan se mörkt på framtiden och det är ofta dessa känslor 

som vårdpersonalen tar för givet, men personer kan med tiden acceptera vad som ska hända och 

försöka leva fullt ut under den tid som återstår. En viktig intervention för sjuksköterskan är att ta 

sig tid att lära känna personen med palliativ diagnos för att förstå vad som är viktigt i livet för 

denne. Därmed kan sjuksköterskan förstå och stödja personen i hur han eller hon vill leva sin 

sista tid. Resultatet i litteraturstudien kan inte överföras till alla personer med palliativ diagnos 

men ger en beskrivning av hur situationen kan upplevas. Därmed kan det bidra till att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal ser betydelsen av att utforma vården utifrån den enskilda 

individen. I samband med litteratursökningen framkom det att det finns begränsat med forskning 

som beskriver vad personer upplever då den sjukdom de drabbats av övergår från att vara kurativ 

till palliativ. Ökad kunskap om detta skulle ge bättre förutsättningar för att stödja dessa personer 

efter beskedet. 
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