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Abstrakt 
Ångest är en av de vanligaste symtom i livets slut. Det är sjuksköterskans ansvar 

att samtala med personen om existentiella livsfrågor. Morse teori om 

känslomässigt lidande och att uthärda lidande beskriver hur personer kan stanna 

upp i uthärdandet för att skydda sig själv. Sjuksköterskan är ofta den som är vid 

personers sida i deras lidande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

personers upplevelse av dödsångest. För att nå syftet analyserades nio artiklar med 

en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet av analysen gav fem kategorier: Att känna 

sig maktlös vid kontrollförlust, Att vara mer rädd för lidandet än döden, Att känna 

ensamhet när andra inte förstår upplevelsen i lidandet, Att ha tankar på familjen 

och hur de ska klara sig efter ens död, Att lära sig hantera dödsångest. I resultatet 

framkom det att personer var rädd för att de skulle bli beroende av andra och att 

de inte kunde kontrollera sin sjukdom. Personer som visste att de skulle dö var 

rädda för lämna livet och att slutet skulle bli smärtsamt. De kände sorg, ensamhet 

och maktlöshet. Många försökte hantera dödsångesten genom att tänka positivt, se 

livet som en andra chans och att försöka acceptera sitt öde. Att sjuksköterskan har 

kunskap om dödsångest är viktigt för att hen ska kunna tillgodose personers behov 

och utforma en individuell omvårdnad. Att ha kunskap om dödsångest kan ge 

sjuksköterskan förståelse för hur hen ska kunna samtala med personer och dess 

anhöriga. 
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Genom bedömning, behandling och förebyggande metoder lindras lidandet och detta kan 

förbättra livskvalitén för patienter och närstående. Det är detta förhållningssätt palliativ vård 

bygger på enligt World Health Organization (2010). Enligt den etiska koden International 

Council of Nurses (ICN) för sjuksköterskor så är deras primära uppgift att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (ICN, 2014). 

 

Ångest är det mest vanliga psykiska symptom som en person kan drabbas av (Demiryoguran 

et al., 2006). Ångest kan ge symtom så som oro, förvirring, bröstsmärtor, illamående och 

magont och detta är oftast det som patienter söker vård för. Beeman, Oude Voshaar, Pachana 

och Voshaar (2015) menar att ångest kan drabba personer i alla åldrar och den uppstår för att 

hjälpa, uppmärksamma, undvika eller klara av olika hot och faror. I palliativ vård är oro och 

ångest ett av de vanligaste symtomen som patienter uppvisar (Reynolds, Henderson, 

Schulman & Hanson, 2002; Socialstyrelsen, 2013; Pessin, Rosenfeld & Breitbart, 2002). 

Patientens existentiella behov kan hen vilja samtala om och då är det bland annat 

sjuksköterskan som samtalar med patienten om dessa livsfrågor (Socialstyrelsen, 2013). 

Andra vanliga symptom i palliativ vård är förstoppning, förvirring, kroniskt trötthetssyndrom 

eller illamående. 

 

Murakawa och Nihei (2009) beskriver vad en god död innebär, såsom önskningar att patienter 

vill vara förberedd för döden och inte lida av psykisk ohälsa. Patienter vill även veta vad som 

kommer att hända fram till döden. Glannon (2000) beskriver den mer religiösa synen på 

döden då han säger att det är då själen lämnar kroppen som vi upphör att existera. Själen gör 

samtidigt att vi innehar en inre moralisk status utav värde, som gör att alla åtgärder påverkar 

denna individ. Enligt Greenberg, Martens, Jonas, Eisenstadt, Pyszczynski och Solomon, 2003 

är ångest för döden en del av vårt försvar för att vilja överleva, döden är oundviklig och går 

inte att kontrollera, rädslan finns medfödd i alla människor. Langford (2002) beskriver också 

att döden och livet tillsammans bidrar till att vetskapen om att dö kan ge ångest. Nyatanga och 

de Vocht (2006) menar att definitionen av dödsångest inte alltid varit tydlig och de definierar 

dödsångest som: “an unpleasant emotion of multidimensional concerns that is of an existential 

origin provoked on contemplation of death of self or others”. Nyatanga och de Vocht (2006, s. 

413) förklarar ur olika synvinklar och ur den social kulturella synvinkeln så ses dödsångest 

som rädsla för straff, ensamhet, förlora kontrollen och att synen på vår egen död leder till en 

rädsla av att inte längre existera. Lehto och Stein (2009) beskriver dödsångestens orsak kan 

vara att inte kunna förutse framtiden, och tystnaden som döden medför, samt svårigheten att 
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hantera osäkerheten. Att individens egen tro, idéer och tankar om döden kommer fram och att 

ovissheten man själv har om döden kan påverka ens upplevda styrka av ångest. Genom att ha 

en religiös tro så kan ångesten vara mindre. Neimeyer, Wittkowski och Moser (2004) påstår 

att de som accepterar ödet att de ska dö och kan se det som en naturlig del i livet hade mindre 

ångest och rädsla för döden.  Även Tang, et al. (2015) beskriver att mer socialt stöd och att 

kunna acceptera att man skall dö förbättrade patienternas upplevelse i livets slut. 

 

Nyatanga och de Vocht (2006) beskriver vidare att känslan av dödsångest även kan infinna 

sig av att komma i kontakt med döden exempelvis genom sitt arbete. En sjuksköterska som 

arbetar inom palliativ vård kan själv ha dödsångest och det kan påverka hennes arbete med 

patienter i livets slutskede negativt. Maeve (1998) menar att sjuksköterskans egen dödsångest 

kunde bli ett hinder för att skapa en relation till patienten när de själva oroar sig för patientens 

död. Även Rehnsfeldt och Eriksson (2004) menar också att sjuksköterskan kan ha svårt att 

hantera sitt eget lidande och för att kunna hantera andras lidande bör man först kunna hantera 

sitt eget. 

 

Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskriver att det är en kamp att klara av det outhärdliga 

lidandet, och när de klarat kampen blir det oftast en vändpunkt när allt känns lite lättare, som 

kan innebära känsla av mening i uthärdandet. Rehnsfeldt och Eriksson (2004) menar att 

kampen kan underlätta vid stöd från vårdpersonal och anhöriga. Personal kan nå patienten i 

lidandet genom att skapa en god relation och med respekt för integriteten ställa frågor om 

döden. Genom att konfrontera dem så blir de mer medvetna om situationen och kan leva med 

lidandet och därmed växa. Genom att stöta bort och förneka blir det svårt att uthärda lidandet. 

Att förstå lidandet och att kunna lindra lidandet ligger oftast på sjuksköterskans ansvar. 

Sjuksköterskorna är oftast de som finns närvarande hos den person som lider, och de är oftast 

de som är stöd för patienterna och deras familjer (Morse, 2001). Lehto och Stein (2009) och 

Pessin, Rosenfeld och Breitbart (2002) anser att dödsångest är ett viktigt ämne för 

sjuksköterskan att ha kunskap inom, för att kunna säkra kvalitén på en god palliativ vård och 

kunna göra en bedömning av behoven vid dödsångest och hanteringen av den (Lehto & Stein, 

2009) 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av dödsångest. 
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Metod 

Syftet i studien var att beskriva personers upplevelser, därför användes en kvalitativ 

analysmetod (Holloway & Wheeler, 2010, s. 3). Kvalitativ forskning är holistisk och strävar 

därmed efter helhetssynen och att tolka personliga erfarenheter (Polit & Beck, 2012, s. 487). 

Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats (Bengtsson, 2016). För kunna 

förstå situationer och upplevelsen vid dödsångest så valdes att göra en kvalitativ 

litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. I kvalitativa studier kan data analyseras med 

induktiv ansats vilket innebär att syftet ska vara utforskande eller beskrivande (Bengtsson, 

2016). I en manifest analys jobbar man textnära utan att göra någon djupare tolkning av texten 

(Bengtsson, 2016). 

Litteratursökning 

Sökning av artiklarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl då ämnet var snävt så söktes 

det även i andra databaser, dock fick vi våra träffar i PubMed och Cinahl (se tabell 1). En 

inledande sökning gjordes för att skapa en överblick över kunskapsläget. Sökorden som 

användes var “death anxiety”, “experience”, “fear of death” och “patients”. Sökningen 

begränsades med engelskt språk, peer-reviewed och begränsades inte med årtal då det söktes 

ett stort antal träffar. Alla patienter oavsett ålder med dödsångest inkluderades, även personer 

med dödsångest som inte var döende, detta var relevant för just vår sökning eftersom 

dödsångest kan drabba vem som helst oavsett om man är frisk eller sjuk. Urvalet hade kunnat 

begränsas mer, men det gav för lite träffar av relevanta artiklar. Artiklarna som träffades i 

sista sökningen gicks igenom tillsammans av båda författarna och endast de som hade 

tillräckligt med innehåll som motsvarade syftet valdes ut. Booleska sökoperatorn AND som 

vidgar sökningen och OR för att kombinera sökorden användes (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 66). 

 

Tabell 1 Redovisning av systematisk litteratursökning. 

Syftet med sökningen: personers upplevelse av dödsångest 

CINAHL 2016-09-27 Begränsningar: engelska, peer reviewed. 

 

Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

1 MSH Patient 726,890   

2 CH Experience 126,762   
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Söknr *) Söktermer Antal träffar  Antal valda 

3 FT Death anxiety 375   

4 FT Fear of death 441   

5  S3 OR S4 740   

6  S1 AND S2 52,862   

7  S5 AND S6 133       8 

 

PubMed 2016-09-27 Begränsningar: engelska. 

1 MSH Patient 4,832,969   

2 MSH Experience 435,590   

3 FT Death anxiety 4,271   

4 FT Fear of death 2,843   

5  S1 AND S2 236,528   

6  S3 OR S4 6,457   

7  S5 AND S6 485      1 

 

* MSH - Mesh termer i databasen PubMed, CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, 

FT - Fritext sökning 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s. 175- 176) 

granskningsprotokoll, bilaga H. Med hjälp av protokollet studeras artiklarnas design och 

därmed trovärdighet, genom att titta på metodbeskrivning, etiskt resonemang och urval. Varje 

artikel blev bedömd med olika poäng, för varje fråga som fick ett positivt svar fick artikeln 

1poäng och 0 poäng om man ansåg sig få ett negativt svar eller inadekvat svar. Frågor som 

inte var relevanta räknades bort och dessa var bland annat om datamättnad råder, om det råder 

analys mättnad, om resultatet redovisas i förhållande till en teoretisk referensram, om det 

genereras hypoteser/ teorier eller modeller och det sattes då inga poäng för dessa. Dessa 

räknades bort dessa på grund av att artiklarna saknade den informationen och hade man 

använt poäng för dessa så hade kvalitén på artiklarna kunna få lägre bedömning än 

verkligheten.  För att sedan kunna få fram en bedömning så omvandlades poängen till procent 

för att kunna använda sig av en gradering som visar vilken typ av grad en artikelns kvalité får. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=7
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Här användes en tre gradig skala för att få fram låg 60- 69%, medel 70-79% eller hög kvalité 

80-100% (Willman et al., 2006, s. 95-96). Kvalitén och vilka artiklar som användes i studien 

redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Delta

gare 

Metod 
Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, Låg) 

Adelbratt & 

Strang (2000) 

Sverige 

Kvalitativ n=20 Intervju/ Kvalitativ 

innehålls analys 

Studien visar att både 

patienter och deras anhöriga 

är ockuperade av tankar på 

de extensiella och på 

dödsångest  

Hög 

Kauffman, 

Doede et al. 

(2014) USA 

Kvalitativ 

och 

Kvantitativ 

n=18 Intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Studien visar att personer med 

dödsångest och som lider av 

COPD (chronic obstructive 

pulmonary disease) har stora 

problem med att somna. 

Medel 

Mayers, 

Naples et al. 

(2005) Canada 

 

Kvalitativ n=9 Semistrukturerade 

intervjuer med 

deduktiv ansats/ 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie 

Studien visar att en sjukdom 

kan få en att känna skam, 

skuldkänslor, avtappning av 

kontroll, dödsångest och 

ensamhet men att trots detta 

även dras med ekonomiska 

svårigheter och 

stigmatiseringen av ens 

sjukdom kan känna mening 

med livet och sin sjukdom. 

Medel 

Maguire, 

Stoddart et al. 

(2014) 

England 

Kvalitativ n=10 Intervju/ 

Fenomenologisk 

studie 

Patienter identifierar och 

associerar symtomet som de 

känner med symtomet som 

oftast beskrivs av andra, 

hosta och andfåddhet är två 

symtom som associeras med 

rädsla för döden och 

synlighet samt pinsamheten 

som syns offentligt 

Låg 

Ozanne, 

Graneheim et 

al. (2013) 

Sverige 

Kvalitativ n=14 Intervju/ Kvalitativ 

innehålls analys 

Den okända resan mot döden 

är mer skrämmande än 

döden själv, oavsett 

sjukdomens dödlighet och 

dess känslor av ensamhet, 

orättvisor, dödsångest så 

kunde mening med livet 

hittas. 

 

 

 

 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare/

År/Land 

Typ av 

studie 

Delta

gare 

Metod 
Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, Låg) 

Palacios- Ceña 

et al. (2011) 

Spanien 

Kvalitativ n=9 Ostrukturerade 

Intervjuer/ fenomen 

studie 

Personer som har varit med 

om en hjärtinfarkt kunde 

känna att de hade mött 

döden på ett personligt plan, 

att man var tvungen att möta 

rädslan inför ensamheten 

och kampen mot det okända. 

Medel 

Sharif Nia et 

al. (2015) Iran 

Kvalitativ n=11 Intervjuer/  

Grounded theory 

Personer som deltagit i Iran 

kriget och sett döds trauman 

i slagfältet kunde bära på 

många rädslor inför sin egen 

död. Såsom rädslor om vad 

som händer efter döden, det 

främmande i avskedet, 

tvetydigheten i separation 

och kroppens förintelse. 

Låg 

Strang, 

Ekberg- 

Jansson et al. 

(2014) Sverige 

Kvalitativ n=31 Kvalitativ in depth 

intervju / Tematisk 

innehållsanalys 

Studien visar att flera av 

patienterna hade ångest som 

var relaterad till sin COPD, 

dödsångest kunde innehålla 

undergrupper så som rädsla 

att dö, separationsångest, 

rädsla för kvävning. 

Hög 

Tong, Deckert 

et al. (2016) 

Canada 

Kvalitativ n=16 Semistrukturerade 

intervjuer / En skala 

DADDS  (The 

death and dying 

distress scale) 

Patienterna fick genomgå 

terapi sessioner och dessa 

spelades in för att senare 

kompletteras omvandlas 

med en skala över deras 

dödsångest. Gruppen som 

fick låga poäng på skalan 

visade att de var mer redo 

inför döden medan medel 

gruppen visade en högre 

ångest samt att denna 

påverkade framtiden och 

deras val av behandling. 

Gruppen som fick högst på 

skalan kunde känna en 

enorm emotionell reaktion 

av dödligheten och kunde 

inte förstå sin situation.  

Medel 
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Analys 
 

I en manifest metod behandlas textenheterna genom att utgå från originaltextens tolkning och 

analysera vad som sägs i texten (Bengtsson, 2016). 

Artiklarna analyserades med en induktiv kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Författarna läste artiklarna för att få en känsla av vad som skrevs i dem, sedan omvandlades 

texterna genom att skriva samman det som sas i mindre texter, utan att ändra vad som stod, 

detta för att göra dem mer hanterbara och för att skapa en bredare helhetsbild. Då de 

meningsbärande enheter hade identifierats som svarade mot det formulerade syftet, plockades 

174 textenheter ut som kodades. Varje textenhet fick en egen numrering, till exempel artikel 

ett fick siffran ett och så vidare, detta för att lättare kunna återgå till originalkällan 

(Bengtsson, 2016). En del textenheter sorterades bort då det inte svarade mot syftet. Efter 

detta så översatte författarna textenheterna till svenska och utförde en kondensering vilket 

innebär att vi sammanfattade textenheterna och minskade ner innehållet i dem utan att förlora 

meningarnas grund innehåll. Då denna studie är induktiv så gjordes kodningen eftersom, 

under hela analysprocessen. Vilket innebar att författarna kunde gå tillbaka till 

orginalartiklarna och ta ut mer relevanta textenheter under arbetets gång i analysen 

(Bengtsson, 2016). 

Författarna försökte hitta mönster i kondenseringen och kunde sedan föra samman textenheter 

med liknande innebörd i 45 stycken mindre subkategorier. Efter det söktes det vidare efter fler 

likheter för att sammanföra de subkategorierna, då 20 subkategorier kondenserades direkt till 

fem stycken slutkategorier och ytterligare 11 stycken underkategorier bildades innan de kunde 

sammanföras till de 5 slutkategorierna. Här hade ni kunnat utveckla genom att beskriva stegen 

lite mer utförligt, hur många textenheter från början, hur många steg genomfördes etc detta 

visar på systematik. Svårigheter fanns då flera textenheter passade in under flera kategorier, 

dock löstes detta genom att båda författarna diskuterade fram vart den passade och flytta 

enheterna fram och tillbaka mellan de olika kategorierna hjälper till att utveckla resultatet 

(Bengtsson, 2016). I analysprocessen är mänskliga misstag möjliga, detta på grund av trötthet, 

feltolkning och personliga fördomar. För att upprätthålla kvaliteten och tillförlitligheten är det 

forskarens ansvar att kontrollera processen genom hela studiens gång, eftersom att resultatet 

skall vara noggrant och pålitligt (Bengtsson, 2016).  Våra slutkategorier användes som grund 

för det slutgiltiga resultatet, antalet slutkategorier blev fem stycken rubriker. 
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Tabell 3. Översikt av kategorier (n=5) 

 

 Att känna sig maktlös vid kontrollförlust 

 Att vara mer rädd för lidandet än döden 

 Att känna ensamhet när andra inte förstår upplevelsen i lidandet 

 Att ha tankar på familjen och hur de ska klara sig efter ens död 

 Att lära sig hantera dödsångest 

 

Resultat 
 

Analysen resulterade i fem kategorier och redovisas nedan i brödtext med citat. 

Att känna sig maktlös vid kontrollförlust 

Att vara rädd eller att ha mycket ångest över att förlora kontrollen över sjukdomssituationen 

var något som beskrevs genomgående i flera studier (Mayers, Naples & Nilsen, 2005; 

Maguire, Stoddart, Flowers, McPhelim & Kearney, 2014; Adelbratt & Strang, 2000; Ozanne, 

Graneheim & Strang 2013). Personerna blev överväldigad av denna ångest (Adelbratt & 

Strang, 2000), kroppen och dess funktioner försämrades, och oron tog över hand, saker de 

hade velat göra skulle förbli åsidosatta och det fanns inget de kunde göra åt detta (Ozanne et 

al., 2013; Maguire et al., 2014; Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes, & 

Fernández-de-las-Peñas, 2011).  Något som sänkte livskvalitén och gav ångest var tanken av 

att någon annan skulle ta hand om dem i livets slut, det kändes främmande och förnedrande 

eftersom de ville kontrollera sin egen död (Strang, Ekberg-Jansson & Henoch, 2014; Tong, 

Deckert, Gani, Nissim, Rydall, Hales & Lo, 2016). De drabbade beskrev att de kunde känna 

livets skörheter men samtidigt dess styrkor, men framför allt dödens makt (Sharif Nia, Ebadi, 

Lehto & Peyrovi, 2015). 

”Death can smash whatever you have along with your wishes, and your willingness 

in the movement! I am afraid of that because I know when death reaches me, it will 

tie my hands together tight and won’t let me have any motion (Sharif Nia et al., 2015, 

s. 284)” 

Många personer kände rädsla för att ångesten skulle kunna ta överhand och därmed kväva 

dem till döds om de inte kunde lugna ner sig själva (Strang et al., 2014; Maguire et al., 2014; 

Kauffman, Doede, Diaz-Abad, Scharf, Bell-Farrell, Rogers & Geiger-Brown, 2014; Ozanne et 



9 

 

al., 2013). När de inte fick luft så fick de ångest för de trodde de skulle dö, tanken på döden 

förstärkte istället andnöden och detta påverkade hela deras liv (Kauffman et al., 2014; 

Maguire et al., 2014; Adelbratt & Strang 2000). 

‘…you know because if you cant get a breath there's nothing worse because 

breathlessness tends to stem panic, cause if you can't get a breath – you panic. So 

therefore its just… through the board – breathlessness – panic, panic sets in and 

what you do in a panic you can'nae [cant’] answer, there nobody can answer a panic 

attack, you know… (Maguire, et al. 2014, s. 313) 

 

Fler studier (Palacios-Ceña et al., 2011; Tong et al., 2016; Ozanne et al., 2013) beskrev hur 

personer saknade kunskap och redskap och blev därmed en osäkerhet om hur de skulle 

konfrontera dessa stora rädslor om döden. Många personer beskrev en misstro till vården som 

att de inte tog döden på allvar eller brydde sig tillräckligt (Palacios-Ceña et al., 2011; Tong et 

al., 2016). 

” If I can’t discuss my own death with them (healthcare professionals), with 

whom would I do it? It is their job to help me out here” (Palacios-Ceña et al. 

2011). 

Vid dödsångest var det vanligt att känslor som meningslöshet och hopplöshet infann sig 

(Ozanne et al, 2013; Mayers et al., 2005; Palacios-Ceña et al., 2011). Hopplösheten med livet 

infann sig när inget botemedel fanns och det upplevde att inget hade någon betydelse då de 

snart skulle dö (Mayers et al., 2005; Ozanne et al, 2013). 

Många personer beskrev en rädsla över att behöva dö, att döden sågs som ett hot som de inte 

kunde komma ifrån (Adelbratt & Strang 2000; Mayers et al., 2005; Strang et al., 2014). 

“Death was in most instances seen as some kind of enemy, scary and unreal and only 

accepted on an intellectual level” (Adelbratt & Strang 2000, s. 503). Det skrämde personerna 

att behöva försvinna och sedan vara införstådd i vad som händer med kroppen då den hamnar 

i jorden (Sharif et al., 2015; Strang et al., 2014; Kauffman et al., 2014). 

Att vara mer rädd för lidandet än själva döden 

Personerna i studierna hade ofta besvärande tankar och var orolig över sjukdomsprocessen 

och över hur tiden fram till döden skulle vara, denna oro ledde ofta till tankar om döden och 

väckte dödsångest (Adelbratt & Strang, 2000; Ozanne et al., 2013; Strang et al., 2014; 
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Maguire et al., 2014). Resan till döden och oron över vad som ska hända under vägen kunde 

upplevas värre än att dö. 

 

“In their daily lives, people with ALS could feel that the journey to death and the 

way they would die was more frightening than death itself” (Ozanne et al., 

2013, s. 2143). 

 

Ovissheten om hur mycket tid de hade kvar skapade oro och rädsla (Tong et al., 2016; Ozanne 

et al., 2013). En del bar med sig svåra erfarenheter kring andras död vilket bidrog till oro över 

hur vägen till deras egen död skulle fortskrida (Sharif Nia et al., 2015; Tong et al., 2016). 

 

Most patients tried to avoid thoughts of death in their everyday life but when 

they encountered trigger situations that they associated with cancer, suffering 

and death, death anxiety was activated (Adelbratt & Strang 2000, s. 504). 

 

När de fick insikt om att de faktiskt skulle dö var det flera personer som kände en orättvisa och 

hade frågor kring varför just dom skulle dö (Adelbratt & Strang, 2000; Mayers et al. 2005; 

Ozanne et al., 2013; Palacios-Ceña et al., 2011; Strang et al., 2014; Tong et al., 2016). 

Personerna kunde känna ilska, de tyckte de var värd att få leva och förstod inte vad de hade 

gjort för fel (Mayers et al. 2005; Ozanne et al., 2013; Tong et al., 2016). 

“I can’t help but ask: What did I do? Why did this happen to me? Should I have 

taken better care of myself? What is the meaning of it? It is hard for me to think 

that there is no cause, nothing to pin this [traumatic experience] to” (Palacios-

Ceña et al.,, 2011, s. 152). 

Någon beskrev att leva med osäkerheten var svårare än att ha vetskap att de skulle dö (Ozanne 

et al., 2013). Frågor kring behandling, symptom och sjukhusbesök förstärkte oron och rädslan 

för att snart dö, sömnsvårigheter blev vanligt vid denna oro (Adelbratt & Strang, 2000; Strang 

et al., 2014).  Livet miste mening när personerna mådde dåligt kroppsligt, de kände sig fångad 

i den egna kroppen och önskade att få dö (Palacios-Ceña et al., 2011). 

 

Att känna ensamhet när andra inte förstår upplevelsen i lidandet. 
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En existentiell ensamhet beskrevs av flera personer som uttryckte sjukdomslidandet (Ozanne 

et al., 2013; Strang et al., 2014). När kommunikationsförmågan försvagades så kunde de inte 

heller uttrycka sina känslor till familjen och kände sig mer ensam i sin sjukdom än vad de 

egentligen var (Ozanne et al,. 2013). 

 

“It's lonely living with this disease. Ordinary people have difficulty understanding that 

you become so physically tired and are unable to take part in ordinary activities. They 

say, get out and move around. But I can't! Just walking to the kitchen makes me 

breathless. It's like sitting in prison (Strang et al., 2014, s. 469) 

 

Att anhöriga och människor runt omkring en hade svårt att förstå vad personerna gick igenom, 

fick dem att känna sig fången i ensamheten och att de var utan stöd (Ozanne et al,. 2013; 

Strang et al,. 2014). Att behöva dö ensam var en stor farhåga för några personer (Sharif et al., 

2015; Kauffman et al., 2014; Ozanne et al., 2013) och en del hade många hemska tankar om 

hur man skulle dö och förmultna utan att någon skulle hitta dem och rädda dem från 

ensamheten (Sharif et al., 2015). 

 

Sometimes when I feel awful I think my death time has approached; I think I may die 

soon and no one can find me. I think with myself, what if my corpse is left on the 

ground and gets smelly and wriggling worms cover my body!!! Oh my Gosh, the 

imagination of my body decomposing is terrible, and the thought that my head, face, 

and body has been covered with worms and they are eating me is horrible. (Sharif et 

al., 2015, s.285 ) 

 

Att ha tankar på familjen och hur de ska klara sig efter ens död. 

Många drabbades av en existentiell ångest och plågades över att de skulle lämna sin familj 

kvar (Adelbratt & Strang 2000; Ozanne et al., 2013). En person beskrev hur de känner sig 

utmattad och sårad vid tanken att de inte skulle få se sitt barn igen och att inte kunna känna 

doften av honom längre (Palacios-Ceña et al., 2011). I en annan studie beskrev personerna en 

separationsångest över att behöva lämna sina barn och sin partner, detta kändes extremt 

smärtsamt speciellt för de med mindre barn (Strang et al., 2014). 

 

“Yes, I can see that when I see them (the grandchildren), now that then I forget that I 

have this (the disease). (Interviewee) What do I think is important?//Having someone 
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who cares about you, that…one we don’t fight over small things, that we stand up for 

each other. These are things one took for granted before. (Interviewee)” (Ozanne et 

al., 2013, s. 2145) 

 

Rädslan för att inte kunna vara en del i familjens liv och kunna finnas där som stöd gjorde att 

många kände en stark ångest (Sharif et al., 2015; Palacios-Ceña et al., 2011; Mayers et al., 

2005; Tong et al., 2016). Att vilja förbereda sin familj för stunden då man inte längre fanns 

och påminna dem om att de snart skulle dö kände de sig tvungna att göra ofta (Palacios-Ceña 

et al., 2011; Kauffman et al., 2014). En del blev rädda att de skulle traumatisera barnen och 

kunde ha svårt att hantera uppmuntran (Tong et al., 2016). 

 

“Yes, I am afraid that I'll die. It goes around in my head: What will happen to my son 

I wonder. He's 12 years old. He says: 'Mum, I want you to live all the time', but I know 

that I'm so close to death. No. 19” (Strang et al., 2014 s. 468 ). 

 

Att lära sig hantera dödsångesten 

För att kunna hantera ångesten inför döden så var de många som försökte tänka positivt då det 

underlättade sjukdomsupplevelsen, detta gav även styrka till att klara av mer (Adelbratt & 

Strang 2000; Mayers et al., 2005). 

 

“If you only think in a positive way, you can successfully tackle almost everything 

and you can even get cured, while people who think in a pessimistic way, can die at 

any time, even though they are not so ill” (Adelbratt & Strang 2000, s.504). 

 

Förlusten av kontroll och hanteringen av känslorna som kom med detta hade många personer 

problem med. De personer som såg döden som en andra chans till livet, omvärderade det som 

var viktigt och började leva i nuet hade det lättare att hantera kontrollförlusten (Adelbratt & 

Strang 2000; Strang et al., 2014). Kauffman et al., (2014) berättar om personer som vaknade 

på nätterna med andnöd, och hur de lärde sig använda egna tekniker att hantera ångesten 

genom att försöka varva ner och ta det lugnt. Andra kunde själv ta kontrollen genom att aktivt 

övervaka sina värden noggrant och blev därmed tryggare i sig själv (Tong et al., 2016). De 

som konfronterade sin egen mortalitet kunde gå vidare, hantera och kunde lättare acceptera 

döden (Mayers et al., 2005; Palacios-Ceña et al., 2011). 
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A few patients, however, did have hopes of a life after death, and this belief helped to 

soothe their anxiety of death. According to their concept, death as a state implied an 

existence in another form. (Adelbratt & Strang 2000, s.503 ) 

 

Förlusten av hopp och meningen i livet kunde hjälpas av att familj och vänner gav styrka 

genom att finnas där som stöd (Adelbratt & Strang, 2000). Att de fick utföra olika aktiviteter, 

äta gott, göra roliga saker, vara i naturen, utföra sin hobby eller kunna arbeta hjälpte dem att 

skapa en känsla av mening och hopp med livet. Att ha tidigare positiva erfarenheter av 

dödsfall inom familjen kunde få personerna att känna sig trygg med att de själva och deras 

anhöriga senare skulle finna frid (Strang et al., 2014; Ozanne et al., 2013). 

Prior experience with death was an emergent theme, relating to the ability to cope 

with the end of life. Individuals who had grieved and found peace following the death 

of a loved one expressed comfort in knowing that their families would also eventually 

find peace (Tong et al., 2016, s.775) 

 

Att få hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal att hantera sin dödsångest fick personerna att 

känna sig trygga och det underlättade deras situation. När de kände styrka att klara det sista i 

livet var det också lättare att ta emot hjälp och behandling (Ozanne et al, 2013; Tong et al., 

2016). Då hälso- och sjukvårdspersonalen motiverade personerna att komma ut och de kunde 

socialisera sig minskade rädslan för döden. De kunde känna glädje i att det fanns människor 

runt omkring dem när de behövde stöd (Ozanne et al., 2013). Att få prata med människor i 

liknande situationer kunde förbättrade upplevelsen och detta gjorde att de kände sig mer 

lättade och att de trodde på att bra saker kunde inträffa (Mayers et al., 2005). 

Help from the outside was necessary to make life meaningful; this could come from the 

family or from hospital, social services or personal assistants. From this perspective, 

the important factor which helped the participants to create meaning was that they felt 

safe in knowing that they could trust to receive the help they might need (Ozanne et al., 

2013, s. 2145) 

 

Personer försökte hantera dödsångesten genom förnekelse, ironi och att förminska sina 

känslor. Detta fungerade oftast bara ett tag sen kom dödsångesten tillbaka med full kraft 

(Adelbratt & Strang 2000; Strang et al., 2014). 
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When anxiety was of an existential nature and thoughts about death came over them, 

the patients tried somehow to encapsulate it, displace it, and avoid talking about the 

future, sleep away the time, or laugh off this difficult subject. Instead, they emphasized 

the importance of living for the moment, taking one day at a time, and taking 

advantage of what is here and now. Patients did not talk to their fellow patients or 

health care professionals about matters related to the future or death. (Strang et al., 

2014, s. 470) 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse vid dödsångest. Analysen 

mynnade ut i fem kategorier: Att känna sig maktlös vid kontrollförlust, Att vara mer rädd för 

lidandet än döden, Att känna ensamhet när andra inte förstår upplevelsen i lidandet, Att ha 

tankar på familjen och hur de ska klara sig efter ens död och Att lära sig hantera dödsångest. 

 

I första kategorin beskriver vi Att känna sig maktlös vid kontrollförlust, vilket gav känslor som 

hopplöshet, meningslöshet och rädsla för att dö. Renz, Mao, Bueche, Cerny och Strasser 

(2013) menar att rädslan för att förlora kontroll och värdighet bidrar till ett lidande, och att ca 

14 % av de som är döende upplever ångest och rädsla för döden, som kunde innebära att vara 

rädd för smärta och maktlöshet. Morse (2001) och Antonovsky (2005, s. 43) menar att 

kontrollförlust är svårt hantera. Att förlora kontrollen och inte kunna hantera situationen gör 

att det blir ett hot mot den egna integriteten, uthärdande av lidandet gör att personen kan tappa 

fokus och intressera sig mindre för omvärlden (Morse, 2001). Antonovsky (2005 s. 43) 

presenterar en teori om KASAM som betyder “känsla av sammanhang” och ett högt KASAM 

betyder höga värden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet beskrivs 

som den viktigaste komponenten som gör att man kan hantera informationen, då den känns 

ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. De personer som hade hög begriplighet har 

lättare att förstå döden. Antonovsky (2005, s 43) beskriver att hanterbarheten uppnås när 

personer har resurser att kontrollera situationer där det ställs krav, då har de även anhöriga 

eller andra de kan lita på. Med en hög hanterbarhet så känner personen sig inte som ett offer 

eller känner orättvisa och de kan lättare hantera olyckliga saker. Penson, et al. (2005) beskriver 

sjuksköterskornas upplevelse om när de bevittnade orostankar som patienter uttryckte inför 

döden. De ville då veta och vara förberedd på hur döendeprocessen skulle gå till. Neville 
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(2003) menar att ovissheten i en sjukdomsupplevelse är en stor komponent som kan påverka 

den psykosociala anpassningsförmågan och även sjukdomens utfall. Ovissheten kan vara både 

positiv och negativ. Positiv genom att det är bättre att inte veta än att veta, negativt genom att 

rädsla för det okända, förvirring, brist på information är olika stressorer som påverkar 

patienten negativt. Enligt patientlagen (2014:821, kap 3, 1 §) så ska patienten informeras om 

sitt hälsotillstånd, olika metoder för undersökningar och behandling, vilka hjälpmedel som 

finns tillgängliga, vilken tidpunkt personen kan förväntas få vård, information om det 

förväntade behandlingsförloppet och vården, vilka risker det finns för komplikationer och 

biverkningar, eftervård och metoder som kan förebygga sjukdom och skada.  Informationen 

som lämnas ska anpassas efter individuella förutsättningar och skulle patienter inte vilja ha 

information så skall detta respekteras (patientlagen, 2014:821, kap. 3, 6 §).  2 § i 5 kap. i 

patientlagen (2014:821) säger att vården ska utformas och genomföras i samråd med patienten 

och att de själva kan medverka i att utföra viss vård och olika behandlingsåtgärder, samt att 

närstående skall kunna medverka (3 §). Enligt Patientlagen 1 § i 6 kap. (2014:81) så skall 

hälso- och sjukvårdspersonal tillgodose patientens kontinuitet, säkerhet och trygghet i vården. 

Med detta kan vi dra slutsatsen hur viktigt det är att sjuksköterskan har en öppen dialog och 

utformar vården med patienterna och informerar om rättigheter och tänkta vårdförlopp, detta 

kan bidra till att patienterna känner en ökad kontroll. Genom patientens delaktighet, 

medverkan och utförande av vissa omvårdnadsåtgärder kan kontrollen öka, varefter 

dödsångest borde kunna förebyggas eller minskas och den kontrollen kan även förbättra 

KASAM vilket kan underlätta för patienten att förstå döden. 

 

I andra kategorin beskriver vi Att vara mer rädd för lidandet än döden. Personerna i vår studie 

besvärades av tankar om sjukdomsprocessen och hur tiden fram till döden skulle utspela sig, 

detta väckte oro och dödsångest för de flesta och vägen till döden upplevdes som värre än 

själva döden. Neimeyer, Wittkowski, och Moser (2004) menar att de som accepterar ödet att 

de ska dö och kan se det som en naturlig del i livet hade mindre ångest och rädsla för 

döden.  Fler studier beskriver lidandeprocessen och lidandet som teorier om lindrat lidande; 

Eriksson (2001a), Lidandets drama, Morse (2001) Lidandets förlopp, Rehnsfelt & Eriksson 

(2004) Framåtskridande av lidande, där de alla beskriver en kamp som människan genomgår 

och som möjliggör en utveckling, och att sedan vilja försonas genom att hitta ny mening och 

livsförståelse. Morse (2001) menar att personer i lidandet växlar mellan känslomässigt lidande 

och att uthärda lidandet. Att uthärda lidandet inträffar när det finns ett hot mot den egna 

integritet, det kan resulterar i att personen känslomässigt stänger av för att kunna hantera 
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situationen. Det finns olika nivåer av uthärdande och det beror på hotets styrka vilken nivå 

man hamnar på. Morse (2001) teori beskriver att personer som är under uthärdande i lidandet 

har en upprätt kroppshållning med axlarna bakåt, huvudet uppåt, robotliknande gångstil, lite 

ansiktsuttryck, monoton röst, använder sig av korta meningar och suckningar, ofokuserad blick 

och visar väldigt lite intresse för omvärlden. För denna person är fokus på nuet för att klara av 

att hålla igång, man blockerar de förflutna och framtiden för att kunna uthärda. Ett 

känslomässigt lidande är ett tillstånd där en människa är fylld med sorg, personen kan gråta, 

snyfta eller stöna större delen av tiden. Personen kan samtala med vem som helst som lyssnar, 

och man berättar historien om förlusten om och om igen som för att bekräfta att de har hänt. 

Denna persons kroppshållning är böjd med huvudet nedåt, ansiktet är kantat och uttrycket i 

ansiktet är hängande. När man är i ett känslomässigt lidande så kommer man till insikten vad 

som har gått förlorat, att framtiden har ändrats och men så småningom så kommer hopp att 

börja sippra in, och man kan se en ny framtid. Uthärda för att dö, handlar om att personen 

fokuserar på det som är viktigt, och sedan eftersom släppa saker och kunna dö i harmoni. Att 

må kroppsligt dåligt och känna sig fångad i den egna kroppen gjorde att många i vår studie 

kände att de miste meningen med livet och detta fick dem att vilja dö. Vår slutsats är därför att 

dödsångest kan ses som en del i lidandeprocessen eftersom många uttryck och känslor 

stämmer överens med varandra. Därför ser vi det som viktigt att sjuksköterskan har kunskap 

och förståelse om lidande processen och att de olika typerna av lidandet är växlande och att 

vissa patienter kanske lever i nuet och väljer att inte reflektera över framtiden. Genom att ha 

kunskap i om hur personer ser ut vid de olika stadierna i lidandet gör att man snabbare kan 

hjälpa dem.  

 

I den tredje kategorin så beskrivs Att känna ensamhet när andra inte förstår upplevelsen i 

lidandet. I vår studie visade resultatet på att många upplevde en existentiell ensamhet. Att en 

längre tid gå med denna ensamhet kan skapa ett lidande, att inte få hjälp med denna ensamhet 

kan göra att personer stänger av känslomässigt och befinner sig då i att uthärda lidandet 

(Morse, 2001). Çıracı, Nural och Saltürk (2016) säger i deras studie att ensamhet är en 

obehaglig känsla och kan leda till oro för framtiden och en känsla av desperation. Sand & 

Strang (2006) beskriver en existentiell ensamhet i palliativ vård, när patienten behandlas 

respektlöst eller att när de inte får det stöd de är i behov av så kan en existentiell ensamhet 

utlösas. Förändring av den egna kroppen och att människor omkring undvek patienten på 

grund av en egen oro, var sådant som även kunde utlösa den existentiella ensamheten. Çıracı, 

et al., (2016) säger att ett känslomässigt stöd är något som patienten behöver, men menar att 
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det är något som hälso- och sjukvårdspersonal inte kan ge, varav man uppmuntrar anhöriga att 

närvara som stöd. Ettema, Derksen och van Leeuwen (2010) skriver om existentiell ensamhet 

som oftast kopplas till en negativ erfarenhet, men att denna ensamhet kan ge erfarenheter som 

leder till att man växer som person, får en ny relation till sig själv, till andra och till 

universumet. Ensamheten kan ge mening, ändra den egna föreställningen på livet, genom att se 

andra som har det värre, dela erfarenheter med andra och lära sig eller hitta saker att känna 

hopp över. Renz et al., (2013) beskriver rädslan för att dö själv som en del i ångest processen 

som 19 % upplevde. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor så står det att en hens 

uppgifter är att tillgodose patientens specifika och basala omvårdnadsbehov, detta menas med 

de psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga behoven (Socialstyrelsen, 2005). Vi drar 

slutsatsen att ensamheten kan ha positiva egenskaper och då det kan hjälpa den som är döende 

att gå vidare. Samtidigt kan ensamheten vara tung och kan förebyggas av vårdpersonal genom 

att närvara, visa respekt och ge stöd och inte låta sin egen oro hindra kontakten med patienten, 

något som även kan informeras till anhöriga. Genom att samtala med anhöriga om vikten att 

närvara för att patientens upplevelse av ensamhet skall minska då detta ofta är en farhåga eller 

en känsla som finns hos personer i livets slutskede.  

 

I den fjärde kategori så beskrivs det Att ha tankar på familjen och hur de ska klara sig efter ens 

död. I vår studie beskrevs det hur man ville förbereda sin familj på att inte finnas och att man 

snart skulle dö. I studien med Penson et al., (2005) bekräftade sjuksköterskorna att 

vårdtagarnas oro ibland grundade sig i att de ville veta att familjen skulle klara sig bra efter att 

de hade dött. Renz et al., (2013) beskriver hur patienter på grund av olösta konflikter i familjen 

kan stanna kvar i pre-transition fasen, som innebär att man stannar kvar i oro och ångest, och 

inte kan gå vidare för att finna inre harmoni. Familjens stöd kan hjälpa dem att gå vidare. 

Tomer och Eliason (1996) presenterar en modell över dödsångest, hur det påverkas av tron om 

sig själv, tron om världen, coping egenskaper, saker man ångrat man gjort eller inte gjort, hur 

man ser på meningsfullheten och hur meningsfullheten kan minska ångesten. Om det finns ett 

stort gap mellan det tänkta självet och det faktiska självet är risken för att drabbas av 

dödsångest större. Genom att gå tillbaka och titta på livet och planera på nytt inför framtiden 

och forma om sina mål så kan gapet mellan det tänkta självet och det faktiska självet minska. 

Saker som kan skydda mot ökad dödsångest är att ändra på orealistiska mål, som exempelvis 

att vara en idealisk person. Att identifiera sin kultur, dessa saker stärker självkänslan och 

nyanserar synen på världen.  
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Breitbart et al., (2010) presenterar en intervention för att minska ångest, öka välbefinnandet 

och ge mening till döende cancerpatienter. Genom att ha veckovis gruppterapi i åtta veckor 

och diskutera meningen med livet nu och förr, intressen, kreativitet, natur och hopp för 

framtiden. Detta gav mening och ökade välbefinnandet samt minskade ångesten för en del av 

deltagarna. Vår slutsats är att familjen är en viktig del i vården och sjuksköterskan bör 

uppmuntra anhöriga till att vara delaktiga. Familjen bär på kunskap om deras tidigare liv och 

kultur, vilket kan underlätta om patienten skall forma nya mål för att finna mening och 

sjuksköterskan kan stötta familjen till detta. Genom att prata med patienten och anhöriga och 

be dem berätta om det tidigare livet och fråga dem vad de hade för mål då, att sedan i relation 

till de gamla målen stötta dem att forma nya så hjälper vi dem på vägen att hitta ny mening i 

livet. Med en sån handling kan patienten känna stöd och jaget och självkänslan stärks. 

Sjuksköterskan kan informera familjen om att deras stöd kan hjälpa patienten att gå vidare 

från ångesten och att olösta konflikter ibland kan göra det svårt för dem att gå vidare.  

 

Och slutligen i den femte kategorin så beskrivs Att lära sig hantera dödsångest. I vårt resultat 

kunde man se flera egenskaper och förhållningssätt som bidrog till att personerna mådde 

bättre, som att tänka positivt eller vara med i aktiviteter. Kisvetrová, Klugar och Kabelka 

(2013) sammanfattar i sin studie interventioner om NIC, som står för Nursing interventions 

Classifications. De interventioner som hjälpte bäst vid dödsångest var, Att behandla individen 

med värdighet och respekt, Göra individen medveten om att sjuksköterskan kommer att vara 

närvarande och stödja dem när de lider, Vara tillgänglig för att lyssna på individens känslor, 

Uttrycka empati med individens känslor, Vara öppen när individen uttrycker oro. Att befinna 

sig i en miljö där omtänksamhet och medkänsla finns skänker hopp, det får människor att ta 

tag i dödens verklighet och de kan påverka det andliga måendet i livets slutskede. Pessin et al., 

(2002) säger att psykoterapeutisk hjälp vid dödsångest ofta är användbart i palliativ vård. 

Morse (2001) beskriver att man i slutet av det känslomässiga lidandet kan börja känna hopp 

och finna en ny mening med livet efter ett tragiskt besked. Vi drar därför slutsatsen att 

sjuksköterskan har stor inverkan på att kunna hjälpa patienter som lider av dödsångest. 

Bemötande är genomgående en viktig komponent som kan förbättra personers dödsångest, 

NIC är ett naturligt och viktigt förhållningssätt som relaterat till vår studie skulle hjälpt många 

personer med dödsångest. Sjuksköterskan kan även stötta patienten i att ta kontakt med kurator 

om patienten själv skulle vilja detta. 
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Metodkritik 

Vi valde att beskriva personers upplevelse av dödsångest och litteraturstudien genomfördes 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats enligt Bengtsson (2016). I en 

manifest innehållsanalys så beskrivs upplevelser och för att behålla det viktiga i varje text så 

jämförs syftet med textenheterna kontinuerligt. Att bilda kategorier gör att textenheternas 

innehåll sammanfattas, att jobba textnära gör att innehållet förstås bättre. Vi arbetade fram 

fem stycken kategorier och under hela analysen arbetade vi i små steg för att få ut ordentliga 

kategorier och för att inte tappa innehållet i texterna. 

Enligt Holloway & Wheeler (2010) bedöms trovärdigheten utifrån fyra olika aspekter och 

dessa är pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. 

Styrkan i denna studie är att vi har varit två som har arbetat tillsammans och på så sätt kunna 

granskat materialet dubbelt så noga. Under hela arbetsgången så har vi haft kontakt med vår 

handledare som kontinuerligt har granskat vårt arbete samt att vi har haft klass kollegor som 

har fått opponerat på vårt arbete vid seminarium, detta för att styrka tillförlitligheten. Då 

engelska inte är vårt modersmål, har vi använt oss av lexikon för att komma så nära 

verkligheten som möjligt. Vår erfarenhet kring kvalitetsgranskning av artiklar är låg vilket 

kan resultera i att artiklar som fått hög kvalitet kanske har högre kvalité än de borde ha fått. 

Att en studie har pålitlighet innebär att man noggrant och exakt har återgett resultatet. En som 

läser studien ska kunna följa tillvägagångssättet i forskningen och kunna återskapa den, detta 

för att lättare kunna förstå hur forskarna har kommit fram till sitt resultat (Holloway & 

Wheeler 2010). I vår studie har vi beskrivit datainsamlingen och dataanalysen samt visat vår 

litteratursökning i en tabell och vilka artiklar som ingår i vår studie. Artiklarna som vi har 

använt oss av i analysen har blivit granskade med hjälp av ett protokoll som finns för 

kvalitativgranskning av kvalitativa studier (Willman & Stoltz, 2006, s. 156). Dock hade inte 

alla artiklar hög kvalitet men ansågs ändå värda att använda i studien. 

Enligt Holloway och Wheeler så ska fyndet i resultatet överensstämma med deltagarnas 

uppfattning för att kunna ha tillförlitlighet. Vid analys av artiklarna så har vi jobbat textnära 

och analyserat det som har varit synligt i texterna. Dock så innehåller en text flera olika 

innebörder och detta kan då tolkas i olika mått. Vi har varit medvetna om att viss tolkning kan 

göras och för att undvika detta så har vi alltid återgått till originaltexten vid kategoriseringen. 

I resultatet så har vi använt citat vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. 

Om en studie ska kunna ha överförbarhet så skall resultatet kunna överföras till liknande 

situationer eller en liknande grupp av människor (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302–312). 
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För att kunna bedöma om en studie har överförbarhet så behövs det en tydlig och klar 

beskrivning av sammanhanget i studien, att urvalet ska vara beskrivet, datainsamling och 

analysprocessen. Vi anser att det som kommit fram i vår studie kan vara överförbart i fler 

andra situationer. Dödsångest kan dock upplevas på olika sätt av olika människor, 

sjuksköterskans dödsångest kan skilja sig från patientens. Och personer kan drabbas av 

psykisk ohälsa när de tror att de skall dö och då kan deras upplevelse av dödsångest och 

beskrivas på ett annat sätt. För att bekräftbarhet ska råda så skall man kunna spåra data 

tillbaka till originalkällan (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302–312). Detta har vi i vår studie 

gjort genom tydliga källhänvisningar så att man lätt kan hitta originalkällan. 

 

Slutsatser 
I vårt resultat visar sig ångest i form av panikkänslor, skuldkänslor, rädsla för det okända. 

Många drabbades av dödsångest för att de hade dödliga sjukdomar eller hade varit med om 

något traumatiskt i sitt liv, som krig. Patienter kände sig maktlösa då de inte hade kontroll, 

dels över sin kropp och dels över sjukdomen. De kände ångest och rädsla över lidandet innan 

döden. De kände en existentiell ensamhet när förståelse från andra saknades. Familjen och 

närstående var ett stöd men även en källa till oro, för att de skulle lämna varandra. Många 

kunde minska ångesten själv genom att aktivera sig och tänka positivt. I diskussionen 

presenterar vi olika förslag på hur sjuksköterskan kan hjälpa eller förebygga att patienter får 

dödsångest. Genom att låta patienten vara delaktig och medverka, samt informera om vården. 

Genom att acceptera att ångesten kan vara en del i lidande processen och stödja dem i denna. 

Att förebygga ensamhetskänslor genom att närvara och informera anhöriga om vikten att 

närvara, anhöriga bär på kunskap och kan stötta patienten att finna ny mening. Att som 

sjuksköterska lyssna, vara öppen vid oro, visa empati, medkänsla, värdighet och respekt så 

kan ångesten minska. Vidare forskning med interventioner vid dödsångest samt hur anhöriga 

kan stötta patienter med dödsångest hade behövts för att förstå och hjälpa patienter som lider. 
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