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Abstrakt 

Palliativ omvårdnad innebär ofta en komplex situation där fysiska, psykosociala, 
andliga och existentiella behov står i fokus. Genom att utgå ifrån ett holistiskt 
perspektiv, där alla dimensioner kan tillgodoses kan smärta och lidande hos personer i 
livets slutskede lindras. Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse 
av smärta utifrån ett holistiskt perspektiv vid palliativ vård. Studien baseras på 
semistrukturerade intervjuer av sex personer med palliativ diagnos. Intervjuerna 
analyserades med kvalitativ latent innehållsanalys och resulterade i ett övergripande 
tema; En pendling mellan inre styrka och kontroll till ovisshet och utsatthet med 
kategorierna; Behålla kontroll i sitt liv, känna förtröstan och acceptans, få stöd och 
känna tillit till andra, bli förändrad och förlora kontroll, känna sig utelämnad av andra 
och rädslan för den outhärdliga smärtan. Resultatet visar att personers upplevelser av 
smärta utifrån ett holistiskt perspektiv vid vård i hemmet kan sammanfattas i det 
övergripande temat med de sex kategorierna. Resultatet i denna studie visar hur 
deltagarna pendlar mellan upplevelser att ha kontroll, känna hopp och tillförsikt i sitt 
liv trots komplex smärta och upplevelser av förlust av inre kraft och styrka och sakna 
mening och innehåll i sitt liv som även förstärkte upplevelsen av smärta. Då de inte 
blev sedda, förstådda eller lyssnade till förstärktes upplevelsen av smärta ytterligare. 
Diskussionen tolkades utifrån ett holistiskt perspektiv. Deltagarnas upplevelse av inre 
kraft och styrka var avgörande för hur de upplevde och hanterade sitt liv med smärta. 
Det framkom även att stödet från andra hade stor betydelse för om de kunde uppleva 
lindring av smärtan.  

 
Nyckelord: Palliativ omvårdnad, smärta, holistiskt perspektiv, kvalitativ latent 
innehållsanalys.  
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Världshälsoorganisationen (WHO, 1990) har definierat palliativ vård som en aktiv vård av 

hela människan när botande behandling inte är möjlig. Palliativ vård bedrivs i varierad 

omfattning och under olika vårdformer. Under de senaste åren har det blivit mer vanligt att 

svårt sjuka vårdas i hemmet och det medför nya och ökade krav på organisationen, personal 

och närstående (Socialstyrelsen, 2001). För personer i livets slutskede innebär vård i hemmet 

en möjlighet att få leva så normalt som möjligt. Den sjuke kan leva sitt liv i sin egen takt och 

upprätthålla sina vanliga rutiner samt behålla sina sociala kontakter, vilket innebär trygghet 

för den sjuke och för hela familjen (Appelin, Brobäck och Berterö, 2005; Benzein, Norberg 

och Saveman, 2001; Proot et al, 2004).  

 

Livets slutskede innebär ofta en komplex situation där fysiska, psykosociala, andliga och 

existentiella behov står i fokus (Greisinger, Lorimor, Aday, Winn,  & Baile, 1997 ; Groot, 

Francke & Willems, 2000 ). En obotlig sjukdom startar alltid krisreaktion hos den drabbade. 

Frågor om mening, ansvar, ensamhet och död är plötsligt en del av vardagen (Yalom, 1980).  

Boston, Bruce och Schreiber (2011), Greisinger et al (1997), Henoch och Danielson (2009) 

och Bolmsjö (2001) menar att inom palliativ vård finns grundläggande frågor om oro inför 

döden, funderingar på om livet har någon mening och även frågor av andlig/existentiell 

karaktär. Sand och Strang (2006) beskriver att upplevelse av existentiell ensamhet är vanligt 

för personer i livets slut. Strang, Strang och Ternestedt (2002), Kuuppelomäki (2001) och 

Griffiths, Norton, Wagstaff och Brunas-Wagstaffl (2002) beskriver hur upplevelsen av 

mening har en central betydelse för livskvaliteten i den palliativa vården. Vidare menar de att 

sjuksköterskor behöver mer kunskap för att förstå personers existentiella behov som personer 

i livet slutskede har. Strang et al (2002) menar att existentiell filosofi är inte bara en teoretisk 

konstruktion utan den är baserad på kunskap om grundläggande mänskliga förhållanden och 

behov. Genom att utgå från ett helhetsperspektiv, där människans alla dimensioner 

tillgodoses, kan lidandet hos personer i livets slutskede minskas (Blinderman & Cherny, 

2005).  

 

Smärta vid svår sjukdom kan vara komplex. Clark (1999) beskriver hur Cicely Saunders 

arbetade utifrån ett holistiskt tänkande och myntade begreppet ”total pain”, det vill säga 

fysisk, psykiskt, social och andlig/existentiell smärta. Begreppen används för att beskriva den 

smärta en svårt sjuk/döende människa utsätts för. Den andliga/existentiella delen av smärtan 

beskrivs som den mest svårbehandlade.  
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Smärtan och lidandet delas in i de fyra beskrivna dimensionerna och behandlingen utgår från 

en helhetssyn som försöker att möta behov inom samtliga livsdimensioner (Clark, 1999). 

Pesut och McDonald (2007) och Mako, Galek och Poppito (2006) beskriver att när personer i 

livets slutskede berättar om sin smärta så måste alltid komplexiteten och alla dimensioner 

vägas in för att kunna behandla smärtan på rätt sätt. Förmågan att skilja mellan olika former 

av smärta och lidande är en viktig del i omvårdnaden. En holistisk bedömning som en del i 

smärtlindring är välkänt inom palliativ vård (World Health Organization, 1990, 2002). 

 

Att bli acceptabelt symptomlindrad är oftast en förutsättning för att kunna hantera relationer 

och de existentiella aspekterna i döendeprocessen Varje obehandlat symtom är en påminnelse 

om patientens dödlighet och hindrar patienten från att leva (Ferell & Coyle, 2008). Enligt 

(SOU, 2004), så kan en fridfull död innebära att få optimal smärtlindring och om smärtan inte 

helt går att lindra, så är stödet viktigt för att orka leva vidare med den smärtan. För att öka 

patienters möjlighet till en god död krävs en helhetssyn och ett mångdimensionellt perspektiv 

på patienten och vården. Det är viktigt att tas hänsyn till patientens totala smärta. Enligt (SOU 

2001:6) handlar den psykiska dimensionen av smärtan om förnekande, oro, ångest, sorg, 

depression, vrede och uppgivenhet. Dessa känslor kan växla mellan hopp, en önskan att leva 

och en önskan om att dö. Den sociala dimensionen av smärtan handlar om förlust av den roll 

som man haft tidigare i livet samt att behöva skiljas ifrån närstående och vänner. 

 

Strang, Strang, Hultborn och Arnér (2004) beskriver hur olika professioner definierar 

andlig/existentiell smärta. Personer med denna typ av smärta upplevs komplicerade eftersom 

de är svåra att smärtutreda. Den otillräckligt behandlade smärtan påminner om att man är 

svårt sjuk och snart ska dö. Existentiell smärta används främst som en metafor för lidande, 

men kan också ses som en kliniskt viktig faktor som kan förstärka existerande fysisk smärta 

eller vara den främsta orsaken till smärta. Tamura, Kikui och Watanabe (2006) beskriver att 

nyckeln till den andliga/existentiella vården, hos personer med framskriden cancer 

tillhandahålls genom att sjuksköterskan ser patienten som en holistisk varelse. Samspelet och 

relationen mellan sjuksköterska och patient har betydelse för den andliga/existentiella 

smärtan.  

 

 

 



 5 

Boström, Sandh, Lundberg, Fridlund (2003) beskriver hur patienter med smärta i palliativ 

vård vill bli smärtfria, eller få så mycket lindring som det går och med så få bieffekter som 

möjligt. De vill också på ett tidigt stadium i sjukdomen kunna få prata ärligt om smärtan. De 

menar vidare att god dialog, planering och en förtroendefull relation med sjuksköterska och 

personal är fundamentalt för optimal smärtlindring. Tearnan och Ward, (1992) beskriver hur 

människor uttrycker smärta på många olika sätt. De har olika strategier för att kunna härda ut 

och hitta sätt att hantera smärtan. Det finns inget rätt sätt att uttrycka smärta eller att hantera 

den. De menar att detta är en utmaning för sjuksköterskor, dvs att förstå smärtuttrycken hos 

varje person (Tearnan & Ward, (1992).  

 

Problemformulering 

Smärtan är komplex och är en central del inom den palliativa vården. En holistisk syn på 

människan har därför betydelse för smärtlindringen under livets slutskede. Enligt Eriksson, 

(2002) är begreppet holism synonymt med en helhetssyn på människan. Att få fördjupade 

kunskaper om smärta utifrån ett holistiskt perspektiv är viktig kunskap för distriktsköterskor 

och personal inom hemsjukvården.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån ett holistiskt perspektiv beskriva upplevelsen av smärta 

hos personer som befinner sig i palliativ vård. 

 

Metod 

Studien är genomförd med en kvalitativ ansats och en metod för intervjustudier. En kvalitativ 

design är lämplig när syftet är att förstå människors upplevelser (Polit & Beck, 2012, s. 14). 

 

Deltagare och procedur 

Sex personer som fick palliativ vård i sitt hem, har deltagit i studien och de kom från tre 

kommuner i norra Sverige. Kriterier för att delta var att deltagarna befann sig i palliativ vård, 

hade någon form av problem med smärta och hade insatser från distriktsköterskor i 

hemsjukvården, sjuksköterskor inom kommunal vård eller inom avancerad hemsjukvård 

(AHS). De skulle kunna uttrycka sig verbalt och på ett tydligt samt sätt och vara helt 

införstådda i sin diagnos. Deltagarna som inkluderades var två män och fyra kvinnor i en 

ålder mellan 50-85 år.  
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Deltagarna identifierades av distriktsköterskor inom primärvården, och sjuksköterskor inom 

kommunal vård och avancerad hemsjukvård. Sjuksköterskorna lämnade informationsbreven 

till deltagarna och de personer som gav sitt samtycke till att delta kontaktades på telefon för 

att avtala en tid för intervju. De personer som intervjuades valde en tid som passade dem.  

 

Datainsamling 

Intervjun genomfördes med en öppen och berättande ansats och berörde tre frågeområden. 

Frågorna avsåg att fånga komplexiteten av smärtan dvs; den fysiska upplevelsen, den 

psykosociala upplevelsen och den andliga/existentiella upplevelsen av smärtan. Inom varje 

frågeområde användes uppföljande frågor som; kan du berätta mer om den upplevelsen. 

Inledningsfrågan: Kan du berätta för mig, hur din vardag kan se ut med tanke på din 

smärta/att ha ont (relaterat till att ha en palliativ diagnos)? Exempel på följdfrågor: Man kan 

ha smärta på olika sätt, vill du berätta vad smärta är för dig? Kan du berätta hur din smärta 

som du beskriver nu, påverkar dig på olika sätt? Sandelowski (1991) menar att om forskaren 

använder sig av narrativa intervjuer kan hon få en insyn i hur människor förstår och upplever 

sitt liv genom deras historier. Enligt Kvale (1997, s. 13) bygger den kvalitativa forsknings-

intervjun på vardagens samtal med den skillnaden att det är ett professionellt samtal.  

Polit och Beck (2012, s. 297 och Kvale (1997, s. 123-124) beskriver att om forskaren 

använder sig av öppna frågor skapas möjlighet att människor berättar om sina upplevelser 

med egna ord.  

 

Intervjuerna varade mellan 30 till 60 min. Före intervjun fick intervjupersonerna en muntlig 

information om studien och det gavs tillfälle för frågor. Under hela kontakten och i mötet med 

personerna strävade vi efter att skapa en god relation med målet att de skulle känna trygghet 

och tillit (jmf. Kvale, 1997, s. 123-126). Personerna uppmuntrades att berätta genom att frågor 

ställdes om t ex. situationer eller händelser de hade varit med om. Strävan var att erhålla 

upplevelser av smärta ur ett holistiskt perspektiv hos personer som befinner sig i palliativ vård 

i hemmet. I början av intervjun ville personerna som skulle intervjuas ha en uppfattning om 

oss innan de började tala fritt om sina erfarenheter och känslor. God kontakt eftersträvades 

genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, förståelse och respekt för vad 

personerna sade. På samma gång var vi medvetna om att uppträda obesvärat så de kunde 

känna sig trygga. Vi gav stöd till berättandet och använde tystnaden till att driva intervjun 

vidare och vi hade i tankarna att försöka fånga varje persons enskilda perspektiv.  
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Vi var även klara över syftet med intervjun och kunde exempelvis mjukt föra tillbaka dem till 

ämnet om de hamnade på sidan om. Intervjun skedde i intervjupersonens hem, så denne 

kunde känna sig trygg, detta bestämde personerna som intervjuades. Målsättningen var att 

intervjuerna skulle utföras i en lugn och trygg miljö. Ambitionen var att skapa en stämning så 

att intervjuerna blev så naturlig och avslappnad som möjligt. Intervjuerna spelades in och 

skrevs ut ordagrant. 

 

Etik 

Tillstånd hämtades av verksamhetscheferna inom de tre kommunerna. Disktriktsköterskor 

inom primärvård och kommunal vård och sjuksköterskor inom avancerad hemsjukvård valde 

ut deltagare, utifrån inklusionskriterierna och därmed förekom ingen påverkan från forskarna. 

Strävan var att minska risken för att undersökningspersonerna skulle lida skada. Studien 

godkändes av Regionala etiknämnden vid Umeå Universitet (Dnr 2012-193-31Ö). Innan 

intervjun började gavs information om studien och försäkran om informerat samtycke från 

deltagarna. Vidare gavs information om konfidentialitet, samt att privata data som 

identifierade undersöknings-personerna inte skulle redovisas i resultatet. Deltagarna 

informerades även om rätten att avbryta studien när de ville utan ange skäl. Datamaterialet 

kommer att förvaras i ett låst skåp eller i skyddande elektronisk lagring i 10 år. Endast vi som 

utfört studien har tillgång till materialet.  

 

Eftersom vi är medvetna om att personer med en palliativ diagnos kan vara extra utsatta var vi 

mycket lyhörda för personernas kraft och ork att genomföra intervjun. I slutet av intervjun 

uppmärksammade vi om spänning och oro infann sig. Personerna som blivit intervjuade var 

ofta öppna om personliga och känslomässiga upplevelser vilket skulle kunna skapa nya 

funderingar kring intervjuns syfte och hur intervjun kommer att användas. Efter intervjun 

stannade vi kvar en stund så att övergången från intervjun skulle kännas så trygg som möjligt. 

Vi erbjöd deltagarna en möjlighet att ringa oss om de hade funderingar eller frågor kring 

intervjun i ett senare skede. Efter intervjun fanns resurser i form av stöd och samtalskontakt 

av distriktssköterskan, sjuksköterskan, präst eller kurator tillgängliga. 
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Analys 

En kvalitativ latent innehållsanalys användes för att analysera intervjutexten. Kvalitativ 

innehållsanalys förutsätter att innehållet i kommunikationen är försett med intentioner, 

konsekvenser, meningar och kontext samt ord och fraser med samma innehåll som kan 

förenas till gemensamma kategorier (Downe-Wamboldt, 1992; Cavanaugh, 1997). 

Innehållsanalys fokuserar på mänsklig kommunikation och har en praktisk användning och 

tillämpning inom forskning för sjuksköterskor. Den latenta innehållsanalysen förutsätter att 

forskarens intention är baserad på holistisk analys dvs. att även analysera det underliggande 

budskapet. Att fånga det latenta budskapet sätter fokus på undertonen eller känslan medan 

manifest innehållsanalys beskriver endast det synliga, ytan eller de självklara komponenterna 

i kommunikationen (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Intentionen av analysen var baserad på att fånga ett holistiskt perspektiv (jmf. Downe-

Wamboldt, 1992). Analysen inleddes med att meningsenheter som motsvarade syftet för 

studien identifierades och extraherades. Därefter kondenserades och kodades 

meningsenheterna som sedan organiserades i kategorier efter likheter i innehåll. Genom att 

föra samman de kategorier som beskrev likartade upplevelser reducerades antalet kategorier. 

Kategorier som beskriver upplevelser av smärta i ett holistisktperspektiv hos personer som 

befinner sig i palliativ vård har organiserats till ett tema (n=1) och sex kategorier (n= 6). All 

text har använts. För att stärka validiteten av analysarbetet har vi regelbundet gått tillbaka i 

grundtexterna för att bekräfta tolkningarna (jmf. Downe-Wamboldt, 1992). 
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Resultat 

Analysen resulterade ett övergripande tema och i sex kategorier (figur 1), som presenteras 

med brödtext och citat ifrån originaltexten. 

 

Figur 1 Översikt av tema (n=1) och kategorier (n=6) 

 

En pendling mellan inre styrka och kontroll till ovisshet och utsatthet  

En röd tråd som går genom deltagarnas berättelser är att de verkar pendla mellan en 

upplevelse av att ha en inre styrka och kontroll i livet och den andra ytterligheten av 

upplevelser som relaterar ovisshet och utsatthet. Pendlingen mellan ytterligheterna varierade 

mellan deltagarna och från tid till annan. De befann sig i en tillvaro i komplex smärta och 

olika dagliga utmaningar, samtidigt som de levde i en förberedelse för att avsluta sitt liv. Den 

positiva kraften av ha kontroll verkar relatera till den kraft och inre styrka som deltagarna 

kunde mobilisera inom sig. Genom att använda den inre styrkan försökte de hantera livet och 

trots motgångar strävade de framåt och upplevde då kontroll över livet och över smärtan. Den 

inre kraften var förknippad med förtröstan och acceptans av livet och visade sig som en inre 

trygghet och tillförsikt och var också relaterad till att ha en känsla av hopp. En känsla av inre 

trygghet och förvissning om livets godhet fyllde deltagarna med en positiv livskraft som 

också verkade minska upplevelsen av smärta. Den inre kraften verkade kunna stärkas av att få 

stöd och uppleva tillit till andra vilket förstärktes av upplevelsen av att få trygghet och att bli 

sedd av andra. Genom stödet från andra minskade även upplevelsen av smärta. 

Kategorier 

Behålla kontroll i sitt liv 

Få stöd och känna tillit till andra 

Känna förtröstan och acceptans 

 

Kategorier 

Bli förändrad och förlora kontroll 

Känna sig utelämnad av andra 

Rädsla för den outhärdliga smärtan 

 

Tema 

En pendling mellan inre styrka och kontroll till ovisshet och utsatthet  
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Den andra ytterligheten med upplevelser som relaterar till ovisshet och utsatthet relaterar till 

negativa krafter som reducerade den inre kraften och ökade upplevelsen av smärta. Förlust av 

kraft och inre styrka var förknippat med upplevelsen av otrygghet, att bli förändrad, förlora 

kontroll och att inte acceptera sin situation. Dessa negativa krafter verkade höra ihop med 

situationer när smärtan blev outhärdlig. Livet blev då en kamp att hantera komplex smärta 

men också rädslan för smärta och dessa upplevelser begränsade och styrde deras liv. De 

negativa krafterna verkade förstärkas av upplevelser av att känna sig utsatt och utelämnad av 

andra och inte känna sig delaktig i det som hände omkring dem, att inte bli sedd eller lyssnad 

till verkade även förstärka upplevelsen av komplex smärta. 

 

Behålla kontroll i sitt liv  

Deltagare beskrev hur de strävade efter att behålla en kontroll över sitt liv genom att ta 

kommando över den situation de befann sig i. De beskrev att de försökte ha en positiv 

inställning och mobilisera en inre styrka och kraft som gjorde att de kunde hantera en svår 

situation. Det fanns beskrivningar om hur deras inre styrka och känsla av kontroll gjorde att 

det blev lättare att hantera svår och komplex smärta. I strävan att ha kontroll över sitt liv 

verkade det som att de hade omvärderat många saker i sitt liv och från det perspektivet tänkte 

och kände de efter vad som var bra för dem. Strävan att ha kontroll över sitt liv var speciellt 

svår i samband med cancerbeskedet, det läkarna ofta hade svårt att förmedla. Deltagare 

beskrev hur de hamnat i chock vid beskedet och hade svårt att få ihop verkligheten. Efter 

beskedet om en cancersjukdom kontaktade några deltagare direkt de viktigaste personerna i 

deras liv med en känsla av att de hade gjort sitt och att andra var viktigare än de själva. Ett sätt 

att ha kontroll som flera deltagare trodde mycket på var mental träning. De beskrev 

exempelvis att då de var totalt utslagna efter en operation, kunde de intala sig själva att det 

inte var meningen att de skulle ligga där. De menade att den mentala inställningen var 

avgörande för om de skulle klara sig eller inte.  

 
”…jag minns så väl den natten då jag tittade på klockan och den gick rätt…tänkte fan…nu är 
jag frisk…det var så härligt för jag hade många sådana…om man tänker så här att man 
är…att det är en massa saker runt omkring en och så tittar man som i en tunnel…och så stod 
jag där och min tanke var att…kolla vad frisk du är… mitt uppe i allting annat kunde man se 
sig själv som jätte pigg och frisk…mental träning…jag tror ju jätte mycket på det…” 
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Deltagare beskrev hur de gjorde ansträngningar för att upprätthålla ett normalt liv. Även om 

livet hade blivit förändrat och smärtsamt, så försökte de sträva efter att behålla kontroll och 

vara självständiga. En del beskrev hur de behöll kontroll genom att inte identifiera sig med en 

svårt sjuk person och de lade istället sin kraft på hopp om att bli botade. Genom att fokusera 

på hopp och möjligheter behöll de kontroll över den komplexa smärtan som upplevdes 

mindre. Det fanns beskrivningar om hur smärtsamt det var då sjukdomen hade påverkat deras 

utseende, men också hur de valde att inte stanna kvar i den smärtan, utan de strävade istället 

mot att se ut som sig själv igen. En del beskrev hur de inte ville ge upp och även om de blev 

helt slut så försökte de exempelvis arbetsträna eftersom de kände att kroppen behövde det. 

Det framkom hur en del kunde välja ut endast vissa delar av den hjälp och stöd de hade fått i 

hemmet sen de blev sjuka och på så sätt känna att de behöll kontroll i sitt liv. 

 
”…när man är beroende av medicin ja alltså och bunden av AHS också, dom kommer ju, då 
måste man vara hemma mera…man har inte full frihet så…men annars själva 
smärtlindringen det sköter jag själv…så och även sprutorna…jag har insulin också så de, när 
de verkar då tar jag sprutorna...det klarar jag själv och det är ju bra, för då kan man ta när 
det verkligen behövs…för en period då kom dom hit på kvällen och gav oavsett det behövdes 
nästan eller inte... ” 
 

Deltagare beskrev hur de förberedde saker för sina närstående medan de samtidigt höll på att 

förbereda sig på att avsluta sina liv. Det var viktigt att underlätta för och ha en god relation till 

sina närstående för att minska deras lidande. De försökte prata ut med dem och förbereda dem 

på att de inte skulle överleva sjukdomen. De var de även noga med att närstående fick träffa 

läkaren och att de fick veta allt vad som hände under hela vägen. Några deltagare beskrev hur 

de försökte skynda på och bli klar med sina projekt och kände att saker i vardagen stod stilla. 

Trots sin sjukdom och smärta och att de inte orkade, kämpade de ändå exempelvis med att få 

ut något från olika försäkringar. De hade planerat allt klart och försökte leva sitt liv i en 

förberedelse för att livet kommer att ta slut och de hade redan innan de blivit sjuka berättat till 

sina närstående hur de ville ha det om de skulle dö någon gång. En del deltagare beskrev hur 

smärtsamt det var att se sina närstående lida och behåll därför vissa smärtsamma upplevelser 

inom dem själva, eftersom de ville skona sina närstående från smärta och lidande.  

 
”…huggit upp ved åt honom travat i ordning det jag hade hemma…men jag har inte huggit 
något nytt…jag har bara gjort bort det jag hade tänkt göra själv…målat lite för hans 
skull…det har ju varit lite jobbigt då man samtidigt känner att man  måste hålla kontakt 
med… lasarettet… pendlat  emellan och försökt få allting ska gå så fort som möjligt…och så 
stod allting stilla under semestern…” 
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Känna förtröstan och acceptans 

Deltagare beskrev upplevelser av inre trygghet och mening i livet som de verkade förknippa 

med förtröstan och acceptans. Det fanns beskrivningar som verkade paradoxala i denna 

upplevelse, för de var medvetna om sjukdomens allvar och hade accepterat att det inte skulle 

gå att bota den, samtidigt fanns beskrivningar om hopp och tillförsikt. De beskrev hur 

händelser i nuet och i relation till sjukdomen hade påverkat dem så att, trots smärtsamma 

upplevelser kunde de känna en förnöjsamhet då de blickade tillbaka på livet. Bland deltagarna 

fanns beskrivningar om en längtan att få tröst i själen och hopp om att Gud skulle rädda dem 

från döden. Det framkom att de kunde tänka på fina minnen och saker de upplevt och känna 

sig nöjda med livet. De beskrev hur de levde för sina barn och fann hopp i naturen och i livet. 

De tog dagen som den kom och upplevde att de funnit sig i sin situation. Det fanns 

beskrivningar om att vara fri från smärta och dödsångest i en tro på att allt hade en mening 

och de kunde förlika sig med den. Några förlitade sig på sin tur eller på vetenskapen, medan 

andra beskrev motsatsen, att ingen kunde påverka det som ska ske. Bland deltagare fanns en 

del som bad till Gud varje dag för att få hjälp att hålla balansen i sitt liv medan andra trodde 

på krafter och energier som styrde livet. Det fanns beskrivningar om att känna tillförsikt i livet 

minskade den komplexa smärtupplevelsen. 

 
”…jag har ingen gudstro eller sånt… men jag är som starwars… may the force be with you… 
det finns någon kraft… en del får mycket… en del litet… jag har fått mycket både av kraft och 
energi… jag tror energier finns…är fatalist… är det meningen så är det… tror det är därför 
jag inte har dödsångest… spelar ingen roll vad vetenskapen säger… hur bra läkarna är… det 
händer ändå…skulle bara bli värre om man skulle gå emot…” 
 

Få stöd och känna tillit till andra 

Betydelsen av stöd och tillit till andra fanns i alla berättelser. När andra lyssnade till dem med 

inlevelse och förståelse, kände sig deltagarna trygga och blev lugna, trots att de upplevde 

smärta och att de var i en utsatt situation. De beskrev hur de kände sig sedda och respekterade 

då andra tog sig tid så att de fick berätta och ställa frågor. Det framkom att de hade ett inre 

behov av att känna att de var respekterade och det var viktigt att få tid med personalen och 

någon att prata med. Bland deltagare fanns de som beskrev att de behövde personal som 

kunde hjälpa dem att tolka svaren, eftersom inte alla sa som det var. Det beskrevs av en del 

som särskilt viktigt att läkaren kommunicerade med rak information så de kunde känna sig 

trygga. Det beskrevs att en del ville veta i förväg hur saker skulle gå till för att känna sig 

lugna och uppleva mindre smärta exempelvis vid undersökningar eftersom de hade märkt att 

deras smärta och rädsla ofta byggde på okunskap.  
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En del av deltagarna beskrev hur de slapp vara rädda och att smärtan minskade då personalen 

tog sig tid att lyssna på dem. Det fanns beskrivningar om att känna tillit då personalen 

förmedlade att de kunde sin sak, de kände då att de att de kunde klara saker framåt. Det 

framkom hur viktigt det var att personalen lyssnade aktivt till dem och det beskrevs som 

avgörande för vilken hjälp de skulle få. Det fanns deltagare som beskrev vikten att få prata 

med personal som kunde ta emot deras smärtsamma upplevelser. 

 
”…det med viktminskningen att alla muskler försvinner… jag kunde inte skriva… svårt att 
prata…jag började klaga… sa att jag orkar ingenting då sa de att det är självklart… du har 
tappat så mycket vikt… då fick jag det förklarat… det är samma sak när man är rädd det är 
inte så farligt då man vet vad man ska gå igenom och det är samma sak för en sån som mig… 
jag vet att jag ska begränsa mig… för jag vet att det här går inte…” 
 

Det var viktigt för deltagarnas behov av stöd och trygghet att få vara nära familjen. Eftersom 

de inte ville belasta sina närstående, så upplevde deltagarna en trygghet och lättnad då 

personalen även gav dem stöd. Då personalen gav stöd till hela familjen så fanns 

beskrivningar om att smärtan lindrades. Det beskrevs tryggt att det fanns en läkare dygnet runt 

i hemsjukvården så de inte behövde åka till sjukhuset och också ha samma läkare som var 

följsam till deras vilja och behov. En del deltagare beskrev att det också kunde vara skönt att 

vara på sjukhus, när de inte orkade prata eller ta emot besök, då kunde de bara vara med 

familjen.  

 
”…skönt att ha stöd… hjälp… då slipper jag belasta familjen som annars får dra ett tungt 
lass… dom kan förlita sig på att jag får det jag behöver…att se familjen lida är jobbigt…  
men dom har fått stöd av AHS hemma och på sjukhuset fick dom ännu mer stöd… man såg 
hela familjen…” 
 

Känna sig utelämnad av andra 

I berättelserna fanns också beskrivningar av att känna sig utelämnad av andra. Dessa 

upplevelser var ofta förknippade med situationer när de kände sig nonchalerade av andra och 

att andra bestämde över deras tillvaro. Det fanns beskrivningar om att inte bli sedda i sitt 

lidande eftersom andra inte lyssnade eller visade förståelse för dem och dessa upplevelser var 

smärtsamma. Bland deltagare fanns de som beskrev hur de kände sig låsta av andras beslut 

och de önskade då att de skulle få prova att vara i deras utsatta situation. De insåg också att de 

inte kunde påverka besluten. Det fanns deltagare som beskrev att då de fick uppgiftsbaserad 

och opersonlig vård kände sig utelämnade.  
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De beskrev hur de blev bemötta med bristande respekt och hur personal kunde rycka upp 

dörren, inte pratade med dem och frågade inte om lov. En del deltagare beskrev hur de blev 

mycket rädda, då de drogs iväg till behandling utan att få information om vad som skulle 

hända. Det framkom hur en del kunde vaknade på nätterna och funderade på döden, men att 

personal inte tog dem på allvar. En del deltagare beskrev att de inte fick den hjälp de behövde 

men kände samtidigt det var försent att berätta och önskade bara att få dö. Det fanns deltagare 

som beskrev att de fått veta hur lång tid de hade kvar att leva på ett sådant sätt att de upplevde 

smärta och dödsångest varje dag och de kände hur deras dagar var räknade.  

 
”…jag var hungrig och åt på nätterna… då såg minen och kroppsspråket hos en del personal 
att det var jobbigt för dem att jag åt på fel mattider…” 
 
”…har en Gudstro… men önskar att jag kunde få lite mänsklig hjälp också… de har inte tid 
med mig… känner mig bortskuffad…”  
 

Det framkom hur deltagare levde ett liv i ovisshet och smärta och de kände att andra avgjorde 

deras möjlighet till att överleva. De fanns beskrivningar om en önskan att få vara delaktig i sin 

egen vård men också hur smärtsamt det kändes att samtidigt inte kunna påverka sin situation. 

De beskrev känslor av övergivenhet och hopplöshet då andra inte gav svar på frågor som de 

hade. En del beskrev hur smärtsamt det vara att befinna sig i ovisshet då de exempelvis inte 

visste vilken plan läkaren hade med dem. De hade många funderingar på varför de inte fått 

den behandling som de tyckte de hade rätt till. En del deltagare upplevde inre smärta och oro 

och beskrev en känsla av hopplöshet då de inte visste hur livet såg ut framåt för dem, eftersom 

de inte fått samtala med läkaren. Bland deltagare fanns de som beskrev att de ville betala sin 

operation själv, men de fick aldrig chansen aldrig eftersom läkarna inte trodde på den. Andra 

hade fått vänta för länge i vårdkön och de kände att de missat den chans de hade att få leva. 

Då de hörde hur andra med samma sjukdom inte klarat sig kände de smärta och oro inom sig. 

De beskrev att den fanns en fördröjning i vården och de upplevde att de missat chansen till att 

få den behandling som kanske hade räddat dem vilket var smärtsamt. 

 
”...läkaren hade räddat många…varför fick inte jag vara en av dom…man sa att operationen 
var som att bli överkörd över av tolv långtradare…det hade det varit värt… men jag fick inte 
välja…” 
 
”…jag blir inte bra… dom har provat allt…verkar inte finnas någon metod…dom lindrar 
bara mina symtom… känns hopplöst… ovisst… svårt att få konkreta svar… vet inte heller om 
dom gjort rätt…” 
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Bli förändrad och förlora kontroll 

Att bli förändrad och förlora kontroll var förknippat med upplevelser av att inte känna igen sig 

själv eller förstå vad som hände med dem. De beskrev hur det plötsligt fanns en smärta i deras 

liv, men de insåg samtidigt att de haft den under en tid men inte velat känna den. Även om 

sjukdomen påkallade uppmärksamhet och sände starka smärtsamma symtom beskrev de hur 

de förnekade och hur de inte kunde förhålla sig till att de skulle vara sjuka på något sätt. Livet 

som pågick var viktigare att leva än att känna efter att smärta och sjukdom kom in i deras liv. 

Bland deltagare fanns de som beskrev hur de var mycket sjuka, hade ont och mådde dåligt, 

men de åkte ändå inte till sjukhuset utan de fortsatte att leva som vanligt och planerade för 

framtiden. Även om de kände igen symtom från tidigare svår sjukdom och att de hade en 

känsla av oro inom dem, fanns hoppet om att de hade fel. En del beskrev hur de var helt 

ovetande om vad som hände med dem, men samtidigt fanns beskrivningar om hur de hade 

pratat med andra om sin svåra och komplexfyllda smärta.    

 
”…hade ont i ryggen… magen… spydde under längre tid… men hade också jobbat som en 
galärslav och trodde att smärtan kom därifrån eller att jag suttit mycket eller för länge… men 
detta fruktansvärda onda i ryggen…kunde inte jag härröra… trodde jag var odödlig och 
orkade vadsomhelst… men varför åkte jag inte in på lasarettet tidigare…var så fruktansvärt 
sjuk … det var viktigare för mig då att hålla i årsmötet än att åka in på lasarettet…” 
 

I deltagarnas berättelser beskrev de hur sjukdomen förändrade och begränsade dem och de 

tvingades att omvärdera sitt liv, ta hjälp av andra fast de ville klara sig själv. De beskrev 

förlust av kraft och inre styrka och en otrygghet framåt i livet. Det framkom beskrivningar om 

hur det fanns en koppling mellan smärta och förlust av kraft och inre styrka. En del deltagare 

beskrev att de tappat sin personlighet då det fått ett förändrat utseende och de kände saknad 

och blev nedstämda då de inte kände igen sig själva. Bland deltagare fanns de som beskrev 

frustration över att inte längre orka och hur de då lät andra ta över. Det fanns beskrivningar 

hur kroppen var svag och att de oroade sig hur de skulle klara sig framåt. En del deltagare 

beskrev en inre smärta i att vara kraftlös och att tvingas till beroende av andra medan andra 

beskrev hur smärtsamt det var att tvingats ge upp meningsfulla delar av sitt liv.  De upplevde 

sig aldrig tillfreds och att livet blev en kamp att försöka acceptera sitt liv.  

 
”...man sitter i en stol…nej gud det där skulle jag ha haft gjort ååå…hur ska jag klara det 
då…det är bara att resignera…det det…går inte…jag klarar inte utav det…ja det känns inte 
roligt…nää det gör inte det…för det…man vill ju så mycket…för jag har alltid varit en 
arbetsmänniska…visst förstår du…så att så är det…åså blir man sittande…precis….man vill 
göra så mycket men…men man kommer sig inte åt…för att man är så emlig så är det gubben 
som sköter mig…” 
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I berättelserna fanns också beskrivningar om hur den sociala glädjen var borta och att de inte 

längre träffade vänner, samtidigt som önskan om gemenskap fanns där. De relaterade till 

smärta då de beskrev hur de kände sig isolerade ifrån omvärlden. De beskrev hur de hade 

blivit självupptagna på grund av sin svåra sjukdom och hade svårt att tänka framåt. En del 

deltagare beskrev att de kunde känna sig isolerade i sina hem eftersom närstående åkte bort på 

olika sociala aktiviteter och de blev ensamma kvar. Bland deltagare fanns de som beskrev hur 

sjukdomen hade försämrat dem så mycket så de tvingades byta boende och de beskrev en stor 

osäkerhet inför vart de skulle hamna. De beskrev även sorg och inre smärta över att tvingas 

lämna sin närstående efter många år tillsammans. Det fanns deltagare som beskrev att de 

önskade att få komma till äldrevården så de kunde vara nära sina vänner, men upplevde 

samtidigt att det var försent att drömma och behöll då sin önskan inom sig som även 

kopplades till smärta. Andra deltagare beskrev smärtan i att inte kunna delta i livet som 

tidigare, livet blev för stillsamt och att vara hemma upplevdes svårt.  

 
”…det är borta allt...alla kalas då barnen fyller år...allt…massor med födelsedagar… jag har 
fått ligga här och karln han far…” 
 

I berättelserna fanns beskrivningar om hur deltagare tidigare hade sett fram emot livet och 

hade haft framtidsplaner, men att de nu hade tappat kontrollen över sitt liv och sjukdomen 

hade tvingat dem att inse att planerna aldrig skulle bli av. Då de reflekterade över livet kände 

de hur smärtsamt det var att avsluta saker och sen veta att någon annan skulle ta över. En del 

deltagare beskrev hur de bara satt och väntade på att dö och de kände att sjukvården bara 

förlängde deras liv. Det fanns beskrivningar om hur smärtsamt det var att leva i ovisshet och 

att inte veta när och hur döden skulle komma. En del deltagare beskrev att livet inte blivit som 

de tänkt sig och då de tittade tillbaka i tiden såg de sin smärta och sitt lidande. Bland deltagare 

fanns de som beskrev inre smärta och bitterhet då de tänkte på vad de kunde och borde ha 

gjort i sitt liv. De uttryckte på samma gång att de hade resignerat och dragit sig undan. Det 

framkom hur en del relaterade till smärta då de ”dag ut och dag in och tittade i taket” och 

tänkte på hur allt i livet stannat upp eller försvunnit.  

 
”…jag kommer aldrig bli frisk…man hade skaffat sig ett nytt jobb och trivdes med det 
arbetskamrater har stöttat och velat att man ska komma igen men har fått inse att man aldrig 
gör det…jag hade bara jobbat ett halvt år ingen visste det här då…men vad gör man har 
inget val…” 
 
”…har gjort klart det mesta… vet att jag kommer att gå bort…jobbigt att förklara för släkt… 
vänner och för sonen…en smärta för alla… vet inte om sjukvården förstår…” 
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Rädslan för den outhärdliga smärtan 

I berättelserna om outhärdlig smärta fanns beskrivningar om en ständigt närvarande rädsla för 

att den olidliga smärtan inte skulle upphöra eller att den skulle komma igen. Flera av 

deltagarna hade upplevt olidlig smärta och det var ett tillstånd som de inte ville skulle komma 

igen. Deltagarna beskrev hur svår smärta påverkade och begränsade deras liv och då smärtan 

blev olidlig och varade under lång tid. Den olidliga smärtan gjorde att de inte kände igen sig 

själva och de kämpade med att försöka hantera smärtan och den rädsla som var förknippad 

med den. Det fanns deltagare som beskrev att trots olidlig smärta, kunde de också bli vana 

med den, medan andra beskrev hur de tvingades ligga och kunde ibland svimma av smärta. 

Den svåra smärtan var en ständig kamp i deras liv och en del deltagare beskrev att de hade ont 

för det mesta, men de kände att de inget annat val hade än att ”bara stå ut” i smärtan. Den 

fysiska smärtan beskrevs påverka dem psykiskt så att de också blev nedstämda och rädda, 

men också påminda om döden och de kände hur kropp och själ förenades. De beskrev en 

komplex smärta som bland annat gjorde att de inte vågade röra sig och att andra symtom från 

sjukdomen, men också olika yttre händelser, ytterligare kunde förstärka deras svåra fysiska 

smärta.  

 
”...sen så då man har ont då…såå spydde jag så mycket då blir det ju att man urlakas ju 
mentalt till slut man orkar ju inte ens…då gör det ju ännu mer ont…det finns en kopplig…” 
 

Det fanns beskrivningar om hur den svåra och komplexa smärtan styrde deras tillvaro 

samtidigt som andra kontrollerade lindringen. En del beskrev svåra smärtor som snabbt kunde 

öka i styrka och hur de upplevde att oro och dödsångest ökade i samma takt och att de därför 

tvingades att alltid vara förberedda och även ha tillgång till sjukvård. Det fanns också 

beskrivningar att deltagarna inte visste vart de skulle vända sig då det blev för svårt och 

outhärdligt. Rädslan att inte kunna få lindring innebar för några deltagare att de inte kunde 

sova eftersom smärtan kunde komma även på natten då det var svårt att få hjälp och de trodde 

då att de inte skulle klara sig. Det fanns deltagare som beskrev att det inte fanns tillräckligt 

stark smärtlindring att erbjuda och ibland beskrevs det att smärtmedicinerna även kunde dras 

in. Det framkom i berättelserna att det kunde ta tid innan personal kom med smärtlindring och 

hur deltagare då bara gav upp och följde med i den olidliga smärtan som samtidigt väckte 

deras dödsångest och som i sin tur ökade den komplexa smärtupplevelsen.  
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”…och dom ska prova det här då…jag går ju på morfin…jag går på allt möjligt…ingenting 
går direkt på smärtan där… jag hoppas ju att det här ska göra det…för sen finns det väl 
ingen återvändo…för sen finns det väl inte så mycket mer att prova…men det kommer jag 
aldrig att klara av…” 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att utifrån ett holistiskt perspektiv beskriva upplevelsen av smärta 

hos personer som befinner sig i palliativ vård. Resultatet beskrivs i ett tema; En pendling 

mellan inre styrka och kontroll till ovisshet och utsatthet som bygger på en tolkning av den 

tråd av innehåll som finns i deltagarnas berättelser och de sex kategorier som identifierades i 

analysprocessen; Behålla kontroll i sitt liv, känna förtröstan och acceptans, få stöd och känna 

tillit till andra, känna sig utelämnad av andra, bli förändrad och förlora kontroll, rädslan för 

den outhärdliga smärtan.  

 

Resultatet i denna studie visar hur deltagarna i sina berättelser pendlade mellan två 

ytterligheter av positiva och negativa upplevelser som relaterade till livet och till döden. 

Pendlingen varierade mellan deltagarna och från tid till annan. Deltagarna beskriver ibland en 

förnöjsamhet med hur livet gestaltat sig medan de ibland upplevde en smärta som tycks vara 

komplex och de hade svårt att finna en mening i det som förlorats. På den positiva sidan av 

pendeln fanns upplevelser av att ha en positiv inre styrka och kontroll i livet trots svår 

sjukdom och komplexa smärtupplevelser. På den negativa sidan av pendeln upplever sig 

deltagarna kraftlösa och utan kontroll över sitt liv. Livet beskrivs även som ovisst och 

smärtsamt och den svåra sjukdomen upplevdes som ett hot mot deras existens. Vidare på den 

negativa sidan beskriver deltagarna upplevelser av utsatthet relaterat till sin palliativa diagnos, 

men även hur andra hade en påverkan på upplevelsen av utsatthet som också förknippades 

med komplexiteten i smärtan. Det framkom att stöd av andra var avgörande för om de skulle 

uppleva lindring för sin smärta och upplevelse av utsatthet eller om den skulle förstärkas. 

Sand, Olsson och Strang (2009) och Thulesius, Håkansson och Petersson (2003) menar att 

under denna pendlande process mellan liv och död strävar den svårt sjuke efter att hitta det 

sätt som stöttar deras inre styrka för att bekämpa döden. Pendling mellan copingstrategier är 

en naturlig process vid livets slut och fungerar på olika sätt och på flera olika plan. Personen 

lider av att inte bli botad och möter det som är kvar av hennes existens på jorden. De önskar 

att bli friska igen men det är omöjligt att uppfylla då de befinner sig i livets slutskede. Det är 

den döende personens önskningar och förväntningar och det som är realitet som gör att 

obalansen uppstår.  
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Resultatet i denna studie visar att då deltagarna befann sig på den positiva sidan om pendeln 

fanns upplevelser av olika händelser som genom livet hade påverkat dem så att de fått positiv 

självbild och en inre trygghet, som sen funnits med som en inre styrka och kraft genom hela 

livet. Med denna inre styrka upplevde de att de hanterade sin svåra sjukdom men också andra 

smärtsamma upplevelser under livet och de kunde även se dem ur ett mer positivt och 

hoppfullt perspektiv. De upplevde att deras inre stryka och positiva inställning till livet var 

avgörande mellan om de skulle överleva sin svåra sjukdom eller inte. Även om de var svårt 

sjuka och beskrev en komplex smärta så kämpade de för att behålla kontroll och upprätthålla 

ett normalt liv så länge som det var möjligt, vilket bekräftas av Carlander, Ternestedt, 

Sahlberg-Blom, Hellström och Sandberg (2011), Johansson, Axelsson och Danielsson, 

(2006), Mellin-Johansson, Ödling, Axelsson och Danielsson (2008), Carter, MacLeod, 

Brander och McPherson (2004) och Wenrich et al. (2003). Sand et al (2009) studie visade att 

det var viktigt för svårt sjuka personer att kunna möta skrämmande tecken på dödlig sjukdom 

med mod, humor och styrka. Wenrich et al. (2003) menar att vid livets slut medför en positiv 

attityd ett hopp, som blir en form av emotionellt stöd för den sjuke. Även om de å ena sidan 

vill ha rak information om sin dödliga sjukdom, så vill de ändå behålla sin hoppfullhet.  

 

På pendelns positiva sida visar resultatet i denna studie att en inre tro på något och känsla av 

mening i livet verkade ha betydelse för att känna hopp och tillförsikt men också förtröstan och 

acceptans. Deltagare beskriver hur de trots sorg och smärta över att lämna livet, samtidigt 

kunde förlika sig med det som de upplevde var förutbestämt och stod utanför deras kontroll. 

Genom att vara i känslan av hopp och acceptans i livet så reducerades upplevelsen av den 

komplexa smärtan. Strang och Strang (2001) studie bekräftar att en tro på något kunde stärka 

svårt sjuka personers inre kraft och styrka. En del vilade i tron på en Gud, medan andra hade 

tro på sin egen inre styrka eller ett positivt tänkande. Enligt Grant et al. (2004) och Olsson, 

Östlund, Strang, Jeppsson Grassman, och Friedrichsen (2010) upplevde svårt sjuka personer 

styrka och hopp i tron på att livet skulle fortsätta även efter döden. Det fanns lindring genom 

att be till Gud eller andra krafter. Sand et al. (2009) menar att den svårt sjuke använder alla 

tillgängliga medel för att de vill överleva. De kan exempelvis använda sina egna resurser, 

andra människor eller hoppet och magiskt tänkande.  
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Det framkom i resultatet i denna studie då pendeln svänger över till den negativa sidan 

upplevelser av förlust av kraft och inre styrka som verkade förstärka upplevelsen av smärta 

och livet beskrevs som en kamp att försöka acceptera sitt liv. Den palliativa diagnosen 

förändrade deltagarna och även deras liv och de upplevde hjälplöshet, sorg och smärta över att 

inte kunna påverka sin tillvaro. Ternestedt, Andershed, Eriksson och Johansson, (2002) menar 

att om vi ska kunna stödja den svårt sjuke måste vi veta hur hon upplever de förluster hon 

genomgår. Allt som vi tidigare varit med om i livet påverkar vår självbild och speglar hur vi 

ser på de förändringar som svår sjukdom innebär.  

 

Resultatet i denna studie visar att då pendeln befinner sig på den negativa sidan beskriver 

deltagarna ett liv i ovisshet och utsatthet som också kopplades till smärtans komplexitet. De 

kände sig utelämnade och inte delaktiga i sin egen vård och upplevde en ständig rädsla för att 

den outhärdliga smärtan skulle återkomma och upplevde samtidigt att andra kontrollerade 

deras lindring, men även deras liv och också avgjorde deras möjlighet och chans att överleva. 

Hermansson och Ternestedt (2000) studie bekräftar att döende personer ofta tappar kapacitet 

att behålla kontroll och då de blir mer beroende. För att kunna tillvarata den svårt sjukes egna 

möjligheter som bygger på egna önskningar och behov behöver de stöd av andra så de kan 

känna sig delaktiga i sin egen vård. Thulesius et al. (2003) menar att det är viktigt att man är 

lyhörd och lyssna aktivt inför vad den svårt sjuke vill och önskar. En del vill kanske vara fullt 

medvetna om att de håller på att dö, medan andra inte vill veta sanningen. Utmaningen är att 

hitta den rätta balansen hos varje person, framför allt om den sjuke signalerar svagt och är i ett 

förnekande.  

 

Resultatet i denna studie visar att i dessa utsatta situationer kände sig deltagarna ensamma och 

utelämnade och de upplevde att andra inte förstod den sammansatta bilden av deras smärta 

och lidande. Då andra inte lyssnade på dem och uppmärksammande deras smärta fanns 

beskrivningar om hur smärtan förstärktes och de beskrev förlust av inre styrka, hopplöshet 

och att inte känna mening i livet. Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) studie visar på 

upplevelser av utsatthet då personal inte uppmärksammade patienternas behov. Sand et al. 

(2009) och Hermansson och Ternestedt (2000) bekräftar att då man är svårt sjuk, står smärta 

och svaghet för sårbarhet och utgör då ett hot mot existensen. Om den sjuke får stöd och 

lindring kan de hantera även de existentiella aspekterna i döendeprocessen. Hermansson 

Ternestedt (2000) menar att patienter i livet slutskede ofta har ett obegränsat behov av att 

prata, det viktiga är om det finns någon som är beredd på att verkligen lyssna och förstå. 
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På den negativa sidan av pendeln visar resultatet i denna studie hur deltagarna förlorade hopp 

då de tvingades ge upp meningsfulla delar av sitt liv och de beskriver en inre själslig smärta 

som gjorde att de bara ville dö. De beskriver hur de hade resignerat och de summerade sitt liv 

bakåt och insåg att livet inte blivit som de tänkt sig. De kände sig inte tillfreds då de blickade 

tillbaka på sitt liv utan kände bara smärta och lidande. Hermansson och Ternestedt (2000) 

menar att döende personer har ett behov av att titta tillbaka på sitt liv och sin historia. Benzein 

och Saveman (1998 a) menar att om hoppet är svagt förstärks känslor av separation och 

ensamhet. Hopp kan förmedlas genom att t ex. lyssna aktivt och ge bekräftelse och hoppet 

stärks även av bekräftande relationer. Melin-Johansson et al. (2008) menar att om döende 

patienter får ett andrum i lidandet återfår de hopp, de upplever sig lugnare och kommer mer 

till ro med sig själva vilket ger dem möjlighet till att reflektera kring sina existentiella behov.  

 

Deltagarna beskriver existentiell ensamhet och inre själslig smärta då de låg vaken på natten 

och funderade över sin svåra situation. De fann tröst i Gud, men de beskriver samtidigt en 

önskan och ett behov av ett stöd och närvaro av en människa som hade kunnat finnas med och 

hjälpa dem att lindra den inre själsliga smärtan. De beskriver hur de upplevde sig ensamma 

och isolerade i sina hem men också ifrån omvärlden på grund av sin svåra sjukdom. Axelsson, 

Randers, Lundh Hagelin, Jacobson, och Klang (2012) studie visar att döende personer ofta är 

ensamma med sina existentiella funderingar och de lyfter vikten av stöd och närvaro av någon 

som kan lyssna och ta emot deras inre smärta, vilket även stöds av Hermansson och 

Ternestedt (2000), Stajduhar, Thorne, Kim-Sing (2010). Hermansson och Ternestedt (2000)  

menar att det är direkt oetiskt att negligera en döende människa hennes behov av att samtala 

om djupare aspekter på hennes tillvaro och henne själv, att det är som att förvägra henne 

rätten till en god död. Axelson et al. (2012), Bolmsjö 2000, Stajduhar, Thorne, McGuinness 

och Kim-Sing (2010) menar vidare att den sjuke också behöver få ventilera sina existentiella 

tankar med någon som kan lyssna. Benzein och Saveman (1998 a) betonar genom att ge 

trygghet och stärka svårt sjuka människors identitet, kan de känna att de betyder något och 

bekräftas som värdefulla för den de är, vilket ökar upplevelsen att något är möjligt och hopp.  

 

Resultatet i denna studie visar att även om deltagarna befann sig på den negativa sidan av 

pendeln och upplevde smärta och hopplöshet så innebar att få stöd av andra att pendeln kunde 

börja svänga tillbaka åt andra hållet mot den positiva sidan. Även om deras inre kraft och 

styrka förblev svag så erfor deltagarna stöd genom att andra såg deras smärta och lidande. 
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Då de blev sedda av andra i sin utsatta situation kunde de upplevda hopp och tillförsikt. 

Deltagarna beskriver bland annat att då personal förmedlade kompetens, lyssnade på dem med 

inlevelse och förståelse kände de tillit och trygghet och då minskade även smärtupplevelsen.  

Enligt Benzein Norberg och Saveman (1998 c) ser lidande patienter ibland ingen mening, 

men genom att ge stöd och inge hopp, hjälper man den svårt sjuke att finna nya vägar men 

också återupprätta ett hopp som är borta. Wenrich et al. (2003) menar att då sjuksköterskor 

bekräftade den svårt sjuke och var uppmuntrande, positiva och kunde använda humor 

upplevde den svårt sjuke emotionellt stöd och kunde fortsätta hoppas. 

 

Resultatet i denna studie visar hur deltagarna beskriver att de hade behov av personal som 

kunde läsa av och förstå komplexiteten i deras smärta eftersom de inte alltid kunde förmå sig 

att berätta och det upplevdes som avgörande för vilken hjälp de skulle få. Det var viktigt för 

deltagarnas behov av stöd och trygghet att personal även gav närstående stöd och såg hela 

familjen eftersom de upplevde det smärtsamt att se sina närstående lida och de ville inte 

belasta dem. Det beskrevs också tryggt då läkaren kommunicerade med rak information, var 

följsam till deras behov och vilja men också att det fanns en läkare dygnet runt i 

hemsjukvården så de inte behövde åka till sjukhuset. Salander och Henriksson (2005) 

bekräftar hur viktigt det är för svårt sjuka att ingå ett sammanhang och att de är inneslutna i en 

stödjande och hjälpande relation Även Gum och Snyder (2002), Kylmä, Duggleby, Cooper 

och Molander (2009), Olsson et al. (2010), Ternestedt et al. (2002) menar att om 

sjuksköterskor ger svårt sjuka stöd i sökandet efter hopp och genom samtal och ger en individ 

anpassad vård så kan den svårt sjuke få hjälp att finna den inre styrkan och få hjälp att 

fortsätta leva så länge livet pågår. Benzein och Saveman (1998 d) menar sjuksköterskors 

positiva stöd och attityd till livet kan inge hopp hos svårt sjuka människor, att det finns något 

att leva för, som då motverkar känslor av hopplöshet.  

 

Slutsats 

Personers upplevelser av smärta i palliativ vård sett ur ett holistiskt perspektiv visar i denna 

studie att den dramatiska förändring som personer med en palliativ diagnos upplever av sig 

själv och sin livssituation kan göra att vissa personer förlorar sin kontroll och inre styrka vid 

livets slut. De behöver då mer eller mindre stöd av andra för att återfå sin inre styrka och 

kontroll så de kan delta i livet så länge som det pågår.  
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Studien visar att då personerna befann sig på den negativa sidan av pendeln var det genom 

andras stöd som de kunde uppleva trygghet och känna hopp i utsatta situationer och 

därigenom lindrades även upplevelsen av den komplexa smärtan. De beskriver en förlust av 

kraft och inre styrka och att livet är meningslöst då andra inte gav dem det stöd och lindring 

som de hade behov av och deras smärtsamma upplevelser blir då mer komplexa och 

förstärktes. I samma takt som personerna fick stöd av andra började pendeln från den negativa 

sidan luta över mot den positiva och de återfick hopp och tillförsikt i livet samtidigt som den 

komplexa smärtan lindras. 

 

För att distriktsköterskor ska kunna stödja och lindra smärta för personer som befinner sig i 

palliativ vård behöver de ha kunskap om smärta utifrån ett holistiskt perspektiv som även 

sätter personernas behov och önskan i centrum. Hermansson och Ternestedt (2000) menar att 

då personerna får stöd och lindring för sin smärta utifrån ett holistiskt perspektiv, dvs för sin 

fysiska, psykosociala och andliga/existentiella smärta ges även förutsättningar att i 

döendeprocessen nå fram till syntes och sammanhang i sitt liv. Ternestedt et al. (2002) menar 

att om den svårt sjuke blir sedd som en person, känner sig betydelsefull och förstådd i sin 

existentiella situation kan lidandet lindras. Distriktsköterskor kan stödja den svårt sjuke så att 

denne kan bevara sitt jag och känslan av personligt värde genom att värna om den svårt sjukes 

integritet och vilja. Arman och Rensfeldt (2007) menar att livet och det mänskliga är något 

spontant och naturligt och ett uttryck för inre styrka. Den svårt sjukes svaghet och sårbarhet 

innebär då ett etiskt krav för de som vårdar dem, även om inte kravet är synligt eller att någon 

kräver det, så ska stödet ges så att den inre styrkan kan stärkas.  

 

Metod diskussion  

Studien genomfördes med kvalitativ ansats med öppna intervjuer som datainsamlingsmetod, 

eftersom intentionen var att fånga det underliggande budskapet. Sex personer med en palliativ 

diagnos deltog i studien. Eftersom intervjuerna innehöll rikliga beskrivningar och det inte 

framkom någon ny information efter den sjätte intervjun, bedömdes det insamlade materialet 

mättat, (jmf. Polit & Beck 2012, s. 521). De tre frågeområden som valts för att fånga 

komplexiteten täckte väl upp syftet med studien. Intervjuerna utfördes av två erfarna 

sjuksköterskor. Intervjuerna genomfördes av båda författarna var för sig. Erfarenheten som 

sjuksköterska var en tillgång när vi skulle stödja intervjupersonerna att berätta sina historier. 

Att vara två sjuksköterskor genom processen kan ses som en styrka utifrån dialogprocessen.  
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I kvalitativa forskningsintervjuer är det av stor vikt att intervjupersonen känner ett förtroende 

för intervjuaren. Utmaningen kan vara att hitta en balans mellan distans och närhet så 

intervjuaren inte blir för involverad i intervjupersonen (Polit & Beck, 2012 s.534).  

 

Studien utfördes under sommaren och i samband med omorganisationen av hemsjukvården 

från landsting till kommun och det försämrade möjligheterna att hitta deltagare till studien 

som uppfyllde inklusionskriterierna. Svårigheterna att nå deltagare innebar att området 

utökades till ytterligare ett län. Detta innebar att perspektivet i studien vidgades med fler 

vårdformer än vad som var planerat i inledningsskedet, vilket senare kunde ses som en styrka 

i studien. Enligt Polit och Beck (2012, s. 590) kan forskaren genom att samla data ifrån olika 

kontext få ett vidare perspektiv på ett fenomen. Intervjuerna gjordes inom hemsjukvården i 

primärvården, kommunal vård och (AHS). Vid tre av intervjuerna var närstående med som ett 

stöd för intervjupersonen. Detta kan ha påverkat berättelserna genom att deltagarna kanske 

utelämnade vissa delar men samtidigt kan det också ha gett rikare berättelser genom att 

deltagarna kände sig trygga.   

 

För att uppnå trovärdighet eftersträvades ett systematiskt tillvägagångssätt avseende 

datainsamling och analysarbete (Graneheim & Lundman, 2004). Under analysarbetet 

strävades efter att behålla kärnan i textenheterna genom att vid upprepade tillfällen gå tillbaka 

till originaltexterna för att kontrollera att vi inte förlorat eller misstolkat texterna. I hela 

processen har det varit en tillgång att vara två personer som kritiskt granskat materialet och 

diskuterats från olika synvinklar. Genom att använda citat ifrån originaltexterna i anslutning 

till brödtexterna i kategorierna eftersträvades att synliggöra skillnader och likheter mellan de 

olika kategorierna. Under hela processen har handledning och seminarium förekommit, där 

kritisk granskning samt diskussioner om innehållet förts (jmf. Graneheim och Lundman, 

2004; Polit och Beck, 2012 s. 584-594). Överförbarheten av resultaten till andra kontext av 

palliativ vård i hemmet bekräftas av annan forskning vilket vi visar i diskussionen. 
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