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Abstrakt 

Lidande är något som alla individer drabbas av. Att lida är att plågas, känna smärta 

och pinas. Vid terminal cancer känner individen alla dessa känslor konstant eller 

resten av sitt liv eftersom sjukdomen kommer att leda till döden. Detta sätter 

individen i en väldigt utsatt situation. Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie 

var att beskriva patienters upplevelse av lidande vid terminal cancer. Åtta 

vetenskapliga studier analyserades genom ett inifrånperspektiv, detta för att skapa en 

djupare förståelse av lidandet vid terminal cancer. Analysprocessen var deduktiv, 

Janice Morse och Katie Erikssons lidandeteorier användes för att försöka förstå 

lidandet. Resultatet i denna litteraturstudie visar att lidandets karaktär är väldigt 

individuellt, samt att patienterna finner olika sätt för att bemästra och orka med 

lidandet. Det framkommer dock att patienterna har både emotionella och kroppsliga 

behov i samband med lidandet. Det är viktigt att sjuksköterskan tar det till sin 

uppgift att känna igen de olika formerna av lidande och tar det till sin arbetsuppgift 

att försöka förstå samt lindra detta.  

 

Nyckelord: Terminal cancer, lidande, uthärdande, känslomässigt lidande, 

sjukdomslidande, vårdlidande, livslidande, bemötande, sjuksköterskans roll. 
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I denna litteraturstudie har vi fokuserat på patienters upplevelser av att lida i samband med 

terminal cancer. Det vill säga, en cancer som inte går att behandla eller bota som tillslut 

kommer leda till döden. Arbetet utgår från ett inifrånperspektiv, att försöka se och förstå något 

genom ett inifrånperspektiv kan vara att skapa en uppfattning om individens sätt att leva med 

sjukdomen och hur den påverkar dennes liv. Varje individ är unik och uthärdar sin sjukdom 

olika, vid välmående tas hälsan oftast för given. Men när individen drabbats av sjukdom blir 

den ofta en del av livet och förändrar allt som tidigare varit (Söderberg, 2014, s.15-16). Att 

arbeta som sjuksköterska innebär möten med lidande patienter, exempelvis patienter med 

terminal cancer. Dessa patienter har oftast svåra smärtor med ångest och rädsla inför 

behandlingar eller undersökningar i samband med sjukdomen. Deras liv förändras plötsligt 

både fysiskt och psykiskt vilket gör det svårt för patienten att finna sig i situationen. För att 

kunna hjälpa dessa patienter är det viktigt att som sjuksköterska kunna känna igen och kunna 

möta olika former av lidande eftersom lidandet har många ansikten och uttrycks individuellt 

(Arman, 2012, s. 185-197). 

 

Individens tankar om hälsa och hur den upplevs beror på olika faktorer, såsom religion, kultur, 

ekonomi samt individens tankesätt och värderingar. Hälsa kan definieras på olika sätt 

beroende på vilket perspektiv det handlar om. I det biomedicinska perspektivet ses begreppet 

hälsa som klinisk status, frånvaro från sjukdom med syftet att försöka återställa hälsa. En god 

hälsa utifrån biomedicinsk synsätt är att vara avsaknad från sjukdom och ju sjukare individen 

är, desto sämre är individens hälsotillstånd. I det humanistiska perspektivet ses hälsan som 

helheten av individen utifrån ett holistiskt synsätt. En god hälsa i relation till ett holistiskt 

synsätt är att ha en god funktionsförmåga, om individen fungerar väl fysiskt, psykiskt och 

socialt har individen även en god funktionsförmåga. Detta innebär att individen har en bra 

förutsättning till handlingsförmåga för att kunna åstadkomma och uppnå sina mål. Båda det 

biomedicinska och de humanistiska perspektivet behövs för att få uppfattning och förståelse 

för individens hälsa och ohälsa (Brülde & Tengland, 2003, s. 167–196). Varje individ är en 

unik varelse med olika förutsättningar som ska bemötas individuellt. Även att kunna se hela 

människan som en helhet av kropp och själ och mer än sin sjukdom. Människan är inte bara 

kroppsdelar och organsystem, människan tänker, värderar och upplever (Eriksson, 1996 s.12-

13). 

 

Benämningen ohälsa kan definieras på olika sätt, men oftast används begreppet som synonym 

till sjukdom eller också som synonym till illness, alltså den subjektiva upplevelsen som 
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individen upplever av att vara sjuk (Naidoo & Wills, 2009, s.5-6). Att vara sjuk är en del av 

livet, men när det inträffar skapar det oordning i livet hos individen. Vid sjukdom förändras 

kroppen och den känns inte längre som sin egen. Kroppen är anledningen till att människan 

kan utöva det som gör den till det den är och vid sjukdom uppstår en bristande förmåga att 

fortsätta att utöva detta. Kroppen ses då som ett trasigt verktyg. Saker som tidigare var lätta att 

utföra blir nu en kamp, en upplevelse av separation mellan kroppen och självet uppstår. Det 

innebär att självet kan lätt bli hotat för att en känsla av att kroppen har övergett en har uppstått 

och för att det blir så tydligt att världen fortsätter i samma takt utan en. Den sjuka kroppen blir 

det nya fokusområdet i livet (Toombs, 1993, s.70-76). Vid kronisk sjukdom upplevs kroppen 

som en belastning eftersom den saknar styrka, medför ångest och smärta samt ger förlust av 

autonomi. Oavsett sociala interaktioner finns alltid en känsla av ensamhet eftersom alla visar 

otillräcklig förståelse av sjukdomen. Som sjuk är det viktigt för individen att försöka hitta en 

förklaring till varför de drabbats, detta hjälper dem att acceptera och underlättar att leva med 

sjukdomen (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  

 

Människokroppen är uppbyggda av celler och dessa celler har många olika uppgifter såsom att 

ta emot information och ge signaler till cellerna när det är dags att dela sig eller stoppa 

celldelningen. Nya celler bildas konstant, när en frisk cell dör utbyts den till en ny exakt 

likadan cell som fungerar på samma sätt. Cancer uppstår när den normala celldelningen går 

över till onormal vilket betyder att cellerna i kroppen börjar dela sig obehärskat och inte vet 

när det är dags för delningen att stoppas. Detta resulterar i en klump av celler och de livnär sig 

med egna nybildade blodkärl. Detta benämns med andra ord för tumör. Det finns både 

elakartade (maligna) och godartade tumörer (benigna). Elakartade tumörer kan växa igenom 

vävnader och om celler från tumören lossnar sprider sig dessa i kroppen och skapar nya 

tumörer, det kallas för metastaser eller dottertumörer. Ordet cancer är ett samlingsnamn för 

cirka 200 sjukdomar, eftersom det finns cirka 200 olika celltyper, som sedan delas in i 

undergrupper. Vilken typ av cell som tumören har kommit ifrån är avgörande för vilken 

cancersort det är, exempelvis om det är en bröstcell då är det bröstcancer (Einhorn, 2016a). 

Sjukdomstecken och symtom beror på lokalisation av tumören, dock uppkommer 

allmänsymtom i form av infektionstecken. Hur individen lever kan vara riskfaktorer för att 

drabbas av cancer (Einhorn, 2016b). 

När det inte längre finns något bot eller behandling som kan göra individen frisk övergår den 

sjuke från kurativ vård till palliativ vård. Vid denna övergång sker ett informerande samtal 

mellan vårdteamet, patienten och dess anhöriga om att patienten befinner sig i ett palliativt 
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skede och den fortsatta vården kommer fokusera på patientens livskvalitet. Den palliativa 

vården fokuserar på att behandla och vårda individer med sjukdomar som inte går att botas 

och där sjukdomsprocessen enbart oavbrutet leder till försämring. Vid palliativ vård är cancer 

en av de vanligaste sjukdomarna och vid denna typ av vård ska helheten och patientens 

önskningar vara i centrum. Lindring av symtom, förhindra och lindra lidande och att tillföra 

psykologiskt, socialt och existentiellt stöd för de inblandade som tillhör palliativ vård. Vid 

lindring av symtom kan cytostatika och strålbehandling bli aktuellt. Den palliativa vården kan 

delas in i olika faser. En tidig fas som kan vara lång, över ett år och den sena fasen som kan 

vara kort från månader till veckor. När personalen identifierat en tidpunkt där patienten gått in 

i den sena fasen av vården kommer ett brytpunktssamtal att ske. Personalen ur vårdteamet 

kommer sitta ner med patienten och anhöriga om att de inte längre anser att de 

livsuppehållande behandlingarna har någon effekt och tycker att bästa vore att dessa 

avslutades. Då kommer fokus istället ligga på enbart att lindra och göra det så bra som möjligt 

för patienten och anhöriga. Brytpunktssamtalet innefattar en dialog om att övergå till vård vid 

livets slutskede, en ny målsättning, patientens önskemål och frågor. När en övergång till den 

sena palliativa fasen ska de symtom som patienten känner lindras i allra högsta grad. Till sist i 

den sena fasen kommer döden komma (Nilbert, 2013, s.121-124). De 6 s:n är en modell som 

utgår ifrån en humanistisk människosyn och är uppbyggd för att göra patienten delaktigt av 

sin vård i ett palliativt skede. Denna modell fokuserar på att ha individen som ska vårdas som 

utgångspunkt, vem individen är, vad som är viktig för denne, hur individen ser på sig själv 

och sin sjukdom (Ternestedt & Österlind, 2013, 475-478).  

 

Sjuksköterskans roll i vården är att ansvara för omvårdnaden och självständigt agera i sitt 

arbete för att få hjälp med detta finns Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) som 

sjuksköterskan ska sträva efter att utöva. Syftet med omvårdnaden är att patienten ska uppnå 

den hälsa patienten behöver genom att sjuksköterskan använder sig av ett professionellt 

bemötande med en jämlik dialog och delaktighet med patienten. Sjuksköterskans synsätt ska 

vara en helhetssyn på individen och vården ska främst vara humanistisk, det vill säga att 

inrikta sig på individens hälsa och lidande, individens perspektiv på dess och dennes livsvärld 

och inte enbart fokusera på medicin och diagnoser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Vården ska vara personcentrerad och med detta menas att se personen bakom sjukdomen och 

inte enbart känneteckna den utifrån det som personen lider av. Ta tillvara på personens 

styrkor, framtidsplaner och beakta deras rättigheter. Med detta synsätt ökas 
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patienttillfredsställelsen och ett ökat välmående uppstår (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, 

Norberg, Brink & Stibrant Sunnerhagen, 2011).  

 

Integritet och självbestämmande är två etiska begrepp som sjuksköterskan ska förhålla sig till. 

Integriteten ska alltid vara bestående oavsett sjukdom, självbestämmandet sviktar utifrån 

patienten välmående och därför måste sjuksköterskan hjälpa patienten. Det är alltid patientens 

bästa som måste vara i fokus för sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Andersson (1994) beskriver integritet som en helhet, som något fullständigt och helt. En 

persons helhet är något som finns runt människan och som kan gå sönder. Det är upp till 

vårdpersonal att respektera patientens integritet. Vården ska ha en helhetssyn på individen 

som ska hjälpa patienten att bevara sin integritet eftersom integriteten blir extra skör vid 

närvaro av sjukdom. Sjuksköterskan ska hjälpa sin patient att skydda integriteten genom att 

respektera dennes värderingar och önskningar. Därför är det viktigt att som sjuksköterska vara 

lyhörd för sårbarhet. De ska ha kunskap och förstå sjukdomar samt att kunna sätta sig in i 

patientens situation. Sjuksköterskan ska också låta patienten bibehålla sina personliga vanor 

och inte ta ifrån någon av dessa. 

 

Att drabbas av terminal cancer ger upphov till en rad olika föreställningar för individen och 

dessa har betydelse för sjukdomen samt hur den upplevs. Morse (2001) beskriver två olika 

beteendetillstånd vid lidande, uthärdande och känslomässigt lidande. Uthärdande inträffar när 

individens integritet hotas, detta resulterar i en blockering av känslor för att hålla sig samman 

i det outhärdliga och bevara sig själv. Uthärdande kan komma i olika intensitet beroende på 

svårighetsgraden på lidande eller händelsen, i extrema fall visar individen maskliknande 

ansiktsuttryck, robotliknande gång, personen undertrycker sig från det förflutna och framtiden 

samt fokuserar endast på nuet. Det finns tre typer av uthärdande, uthärda för att överleva, 

uthärda för att leva samt uthärda för att dö. Uthärda för att överleva förekommer när 

fysiologiska funktioner hotas, den möjliggör för individen att inrikta sig på vitala funktioner, 

exempelvis andning med syfte att kontrollera smärta. Uthärda för att leva förekommer vid 

ohållbara livssituationer, den möjliggör för individen att fokusera på att ta sig igenom den 

ohållbara livssituationen dag för dag. Uthärda för att dö förekommer vid slutet av livet, den 

möjliggör för individen att spara energi, prioritera och behålla kontrollen. Detta för att 

fokusera på nuet och orka bära på det outhärdliga. Att uthärda kräver även energi men mycket 

mindre än att känslomässigt lida, men när individens tillstånd försämras, tröttheten blir 
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överväldigande orkar individen inte längre kämpa med att uthärda. Det känslomässiga 

lidandet är en fas där känslorna är fria, individen uttrycker sig med sorg och gråt.  

 

Morse (2001) menar att lidandet pendlar mellan uthärdande och känslomässigt lidande för att 

orka uthärda eller känslomässigt lida. Exempelvis vid uthärdande kan det förekomma 

emotionellt utbrott eftersom den undertryckta energin blir för mycket att hålla emot och dessa 

måste ut någonstans. En kort flykt av känsloutbrott uppstår för att sedan återgå till uthärdande 

igen. Det krävs energi under den känslomässiga lidandefasen och för att orka genom fasen 

skapar individen en flykt såsom att sova, äta och dricka väldigt mycket. Att lida är en process 

mot läkning, dock krävs det att individen erkänner vad som hänt och erkänner att hon eller 

han måste överleva för att klara av situationen. Det är då individen kan ta sig samman och 

påbörja lidandeprocessen. Vi lever i en social värld som är beroende av interaktion och 

gemenskap. Vid känslomässigt lidande signalerar vi nöd genom gråt, böjd hållning, suckande 

och verbala uttryck av ångest. Dessa signaler motiverar andra att trösta, gentemot vid 

uthärdande, signaleras styrka, att allt är okej eller också “rör mig ej, jag klarar mig”. Det är 

viktigt att komma ihåg att individer konstant rör sig mellan uthärdande och känslomässigt 

lidande. Morse (2001) rekommenderar tyst stöd för de uthärdande och trösta för de som 

känslomässigt lider. 

 

Att lida är att plågas. Dessa plågor kommer från att något dåligt har skett eller sker. Detta är 

dock något som den som lider måste acceptera, leva med och fortsätta kämpa vidare i livet. 

Alla känner lidande och någon gång kommer alla vara med om ett outhärdligt lidande som 

kommer skaka om hela individens livsvärld. Ingens lidande är något likt den andras och alla 

beskriver sitt lidande olika, men ofta är det en känsla som ingen kan förklara så som det 

verkligen är. Meningen med lidandet är något som är svårt för individen att förstå, vad 

lidandet får för mening beror på hur individen ställer sig inför det lidande som inträffat och 

meningen uppstår endast när individen har skapat fred med sitt lidande. Att någon 

uppmärksammar individens lidande betyder för den lidande att någon ser och det medför tröst, 

denna handling kan ske i form av en blick eller en beröring och då vet den lidande att det finns 

någon som delar kampen med den. Lidandet ska ses som något som hör ihop med hälsan, 

hälsan och lidandet kan ses som varandras motpoler och är något som alltid kommer tillhöra 

individens liv (Eriksson, 1994, s.21, 38, 48-49, 54 & 63-64). 
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Enligt Eriksson (1994, s.82-84,87 & 93) finns tre olika sorters lidande inom vården som 

vårdpersonal kommer stöta på och måste känna igen. Det första är sjukdomslidande och 

uppkommer i samband med en sjukdom som individen har. Lidandet har två olika former i 

sjukdomslidandet, fysisk- och själslig smärta. De själsliga lidandet i form av ovetande, känsla 

av otillräcklighet och svaghet. Vårdlidande uppkommer när vårdpersonalen gör fel och deras 

synsätt är fel. Kränkningar, använder auktoritet mot patienten, straffar och undanhåller vården 

från patienten. Livslidandet uppstår när hela livet är rubbat. Ett lidande som stör hela 

livssituationen, exempelvis att ens existens är hotad, individen och dennes liv är inte längre 

densamma. För att kunna stödja och möta individen i deras lidande är det viktigt att 

eftersträva en förståelse av lidandet i samband med terminal cancer. Syftet med denna 

litteraturöversikt var därför att beskriva patienters upplevelser av lidande vid terminal cancer.  

 

Metod 

I denna kvalitativa litteraturstudie sammanfattar vi kunskapsläget kring individens egna 

upplevelser kring lidande vid terminal cancer genom ett inifrånperspektiv. En kvalitativ metod 

används för att beskriva och förstå individens erfarenheter, upplevelser, beteenden och 

känslor. Detta är för att skapa en djupare förståelse av en viss situation eller fenomen (jfr. 

Holloway & Wheeler, 2010, s.3). Vi har valt att utgå från Janice Morse (2001) och Katie 

Erikssons (1994) teorier om lidande för att med stöd av dessa försöka förstå lidandet i detta 

specifika sammanhang. Detta är viktigt för att se vilken kunskap som finns och vad som 

saknas, vilket är ett av målen för en litteraturstudie (jfr. Friberg, 2012, s.133). 

Analysprocessen kan vara antingen induktiv eller deduktiv, och denna litteraturstudie är 

deduktiv. Med deduktiv ansats menas det att man utgår från frågeställningar eller en 

förförståelse som uppkommit från en förvald teori i samband med analysen. Ett så kallat 

antagande eller undran om att resultatet av analysen kommer vara på ett visst sätt utifrån den 

teori som är vald (Priebe & Landström, 2012, s.38). 

 

Litteratursökning 

När val av ämne valts var det dags att börja söka efter data att analysera. Det valda ämnet var 

att få beskrivet hur patienter med terminal cancer upplever lidande. Sökningen ska inkludera 

alla vuxna patienter med terminal cancer. Denna sökning skedde i de bibliografiska 

referensdatabaserna Cinahl och Amed eftersom de är omvårdnadsdatabaser och innehåller 

stora mängder artiklar som har med omvårdnad och palliativ vård att göra. Först användes 

CINAHLs ämnesordlistor och mesh-termer där det fanns möjlighet, men den sökningen 
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begränsades väldigt mycket och sökresultat blev knapphändigt. Därför skedde sökningarna 

med fritext, där resultatet även här blev något knapphändigt, men bättre än innan (j.fr. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.61,69–71,81). De sökord som användes var palliative 

care, terminal illness, end of life care, terminal care, cancer, neoplasms, cancer patients, 

palliative cancer, terminal cancer, incurable cancer, patients, patients’ experiences, patients’ 

perspective, suffering.  För att sökningen skulle bli så bred som möjligt kombinerades olika 

sökord som fortfarande höll till syftet. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva 

patienters upplevelse av lidande vid terminal cancer med hjälp av Janice Morse- och Katie 

Erikssons teorier om lidande. För att få alla vetenskapliga studier inkluderade användes 

booleska sökoperatörer, ord som OR, AND och NOT är de vanligaste booleska 

sökoperatörerna (Willman et al., 2011, s.72-73). I denna sökning användes bara OR och AND. 

Kriterier för de vetenskapliga studierna var att det skulle vara Peer reviewed, alltså att de ska 

vara vetenskapligt förhandsgranskade, att artiklarna var på engelska och att de var kvalitativa. 

Eftersom sökresultatet från Amed blev densamma som från CINAHL användes slutligen 

endast sökresultatet från CINAHL. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1.  

Syftet med sökning: Beskriva lidandet vid terminal cancer 

Cinahl 2017 01 25 Begränsningar: Peer Reviewed, English text 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Palliative care 26,074  

2 FT Terminal illness 1,004  

3 FT End of life care 7,065  

4 FT Terminal care 12,475  

5  S1 OR S2 OR S3 OR S4 37,050  

6 FT Cancer 163,897  

7 FT Cancer patients 51,081  

8 FT Neoplasm 203,181  

9  S6 OR S7 OR S8 163,897  

10  S5 AND S9 51,081  

11 FT Palliative cancer 1,836  

12 FT Terminal cancer 659  

13 FT Incurable cancer 286  

14  S10 OR S11 OR S12 2,650  

15  S9 OR S13 8,737  

16 FT Patients 897,974  

17 FT Patients’ experiences  16,467  

18 FT Patients’ perspective 5,447  

19  S15 OR S16 OR S17 897,974  

20 FT Suffering  13,250  

21  S14 AND S18 AND S19 391 13 
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De vetenskapliga studierna från sökresultatet i litteratursökningen bearbetades genom att läsa 

titeln och sedan abstrakt för att se om artikeln svarade till litteraturstudiens syfte. Sedan lästes 

de utvalda artiklarna igenom för att få ett grepp om helheten och även för att se på vilket sätt 

teorierna skulle användas i analysen. Inga dubbletter fanns med bland de utvalda artiklarna. 

För att komplettera databassökningen gjordes en manuell sökning över de valda artiklarnas 

referenslistor (jfr. Willman et al., 2011, s.88). Dock hittades inga nya artiklar genom den 

manuella sökningen. Av 13 valda artiklar blev det slutgiltiga antalet till analysen åtta.  

 

Kvalitetsgranskning 

Det är viktigt att granska på kvalitet och visa förståelse inför kvalitetsgranskningen. Är 

kvaliteten låg innebär det att tillförlitlighet minskas. De artiklar som valts till studien ska 

kvalitetsgranskas och detta görs enligt en granskningsmall som är anpassade till artiklarnas 

utformning. Kvalitetsgranskningen innefattar hela artikeln, från början till slut. Det 

analyserade resultatet ska redovisas organiserat och ska vara lätt att förstå (Wallengren & 

Henricson, 2012, s.490-493).   

 

Kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna gjordes enligt granskningsprotokollet H 

(Willman et al., 2011, s.175-176). Vid granskningen av artiklarna bedömdes studiernas syfte, 

urval, metod och om dessa var tydligt beskrivna. Om etiskt resonemang fanns, om resultatet 

var logiskt och tydligt beskriven. Protokollet innehöll ”ja”, ”nej” eller ”vet ej” svar, där poäng 

gavs vid ett positivt svar, till exempel att syftet är tydligt beskrivet eller att metod är väl 

beskriven. Vid ett negativt svar eller ett inadekvat svar får frågan inga poäng vilket innebär att 

tillförlitlighet för studiens resultat minskas. Den totala poängsumman räknades sedan ihop till 

procent för att artiklarnas kvalité skulle graderas likvärdigt. Graderingen var tregradig 

(Willman et al., 2006, s. 95-96). Graderna finns i tabell 2 och en översikt av de valda 

vetenskapliga studierna visas i tabell 3.  

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering 

Gradering Procent 

Grad I 80- 100 % 

Grad II 70-79 % 

Grad III 60-69% 
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Tabell 3. Översikt över valda artiklar (n=8) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ 

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kuuppelomäki & 

Lauri. 

(1998) 

Finland 

Kvalitativ 32 

patienter 

Kvalitativa 

intervjuer, 

Fenomenologisk 

analys 

Studien visar tre olika 

källor till lidande vid 

terminal cancer, fysiska 

faktorer, psykiska faktorer 

och sociala faktorer 

Grad II 

Nilmanat, 

Chailungka, 

Phungrassami, 

Promnoi, 

Tulathamkit, Noo-

urai, & Phattaranavig. 

(2010) 

Thailand 

Kvalitativ 15 

patienter 

Semistrukturerad 

intervju, 

Kvalitativ 

dataanalys  

Fysiska symtom, känsla av 

utanförskap, värdelöshet, 

börda för andra, längtan för 

att dö, är kategorier som är 

framarbetade från 

intervjuerna.  

 

Grad II 

Rydahl-Hansen. 

(2005) 

Danmark 

Kvalitativ  12 

patienter 

Semistrukturerad 

intervju, 

Fenomenologisk 

analys. 

Tre beståndsdelar av 

lidande upptäcktes i 

analysen av intervjuerna, 

dessa känslor kom och 

gick och var 

situationsberoende. 

Grad II 

Chio, Shih, Chiou, 

Lin, Hsiao & Chen. 

(2008) 

Taiwan 

Kvalitativ 21 

patienter 

Semistrukturerad 

intervju, 

Fenomenologisk 

analys. 

Källor till lidande var 

livshotande sjukdom, 

fysisk smärta, behandling, 

ovetande, 

funktionsnedsättning och 

bristen på stöd. 

Grad II 

Nilmanat, Promnoi, 

Phungrassami, 

Chailungka, 

Tulathamkit, Noo-

urai & Phattaranavig. 

(2015) 

Thailand 

Kvalitativ 15 

patienter 

Semistrukturerad 

intervju, induktiv 

kvalitativ analys. 

Lidandet är den största 

delen av deras vardag, trots 

detta försökte individerna 

leva ett normalt liv.   

Grad III 

Ellis, Cobb, 

O’Connor, Dunn, 

Irving & Lloyd-

Williams. 

(2015) 

Storbritannien 

Kvalitativ 49 

patienter 

Semistrukturerad 

intervju, Tematisk 

analys 

Intervjuerna kan beskrivas 

inom dessa områden, det 

oundvikliga och 

undvikande lidandet, 

fysisk och känslomässigt 

lidande och lidande på 

grund av förluster 

Grad III 

Bruce, Schreiber, 

Petrovskaya & 

Boston. 

(2011) 

Kanada 

Kvalitativ 6 patienter Semistrukturerad 

intervju, GT-

analys. 

Lidandet kan liknas i form 

av befinna sig i en 

grundlöshet, Individen 

befinner sig i ett obekvämt 

och ångestfyllt tillstånd. 

Grad II 

Daneault, Lussier, 

Mongeau, Paillé, 

Hudon, Dion & Yelle. 

(2004) 

Kanada 

 

Kvalitativ 26 

patienter 

Semistrukturerad 

intervju, 

Lidandet för dessa 

allvarligt cancersjuka 

individer speglades av 

rädsla, förlust, hot om att 

gå isär och förlora sig själv 

Grad II 
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Analys 

I analysprocessen var vår avsikt att organisera och tydliggöra insamlad data för att sedan 

kunna dra slutsatser. Processen utfördes latent och utgick från metodbeskrivningen som Elo 

och Kyngäs (2008) ger, vilken är lämplig att använda när processen är deduktiv. 

Analysprocessen utfördes med hjälp av teorierna som Katie Eriksson (1994) och Janice Morse 

(2001) har utarbetat kring lidande. Teoriernas domäner användes som redskap i analysen för 

att förklara lidandet och kategorisera det innehåll som svarade mot litteraturstudiens specifika 

syfte. Teorierna beskriver olika former och stadier av lidande och hur människan beter sig i 

dessa. Två olika perspektiv från två olika teorier kompletterade varandra vilket hjälpte med att 

få fram ett bredare resultat och en förståelse av lidande som omfattade människors dagliga liv, 

hälsa och erfarenheter av vård. 

 

Enligt Elo & Kyngäs (2008) består analysprocessen av tre huvudfaser, förberedelse, 

organisering och rapportering. I förberedelsefasen fastställdes det vad som ska studeras och 

hur, sedan togs data fram som svarade till syftet. I denna studie är det lämpligast att analysera 

material som kommit från intervjuer. Eftersom materialet är för stort att analyseras i sin helhet 

togs så kallade textenheter ut som svarade till syftet, detta är den så kallade 

organiseringsfasen. En textenhet kan bestå av flera meningar, en mening eller få ord. 

Textenheterna samlades in och en mall skapades där textenheterna placerades tillsammans 

med en översättning av varje textenhet samt en kondensering av varje enhet. Detta för att 

skapa en överblick av materialet och underlätta analysarbetet. Denna process, översättning 

och kondensering, kan se ut på många olika sätt, huvudsaken är att forskarna har ett 

strukturerat arbetssätt. I detta arbete var teoriernas huvudbegrepp slutkategorierna till 

analysen, kategorierna som användes för att koda det insamlade materialet i mallen där 

textenheterna och kondenseringen fanns. Först granskades ursprunglig data för att säkerställa 

att materialet är färdigt förenklat och i enlighet med syftet. Efter granskningen togs mallen 

med textenheterna fram för att koda med en kategori som passade för att beskriva 

textenhetens betydelse. När kodningen var utförd gjordes en ytterligare granskning där 

forskarna jämförde det ursprungliga materialet med det befintliga materialet som använts för 

att säkerställa att processen inte förändrat innebörden i det framarbetade materialet efter 

kodningen. Sedan jämfördes det slutgiltiga materialet med teoriernas domäner för att se at 

materialet stämde överens med teoriernas syn med att se på lidandet. Det är viktigt att 

kategorierna täcker all data och att data som inte passade in exkluderas. Sedan presenteras 
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resultaten, där redovisades tolkningar enligt teorierna och fynden som upptäckts (jfr., Elo & 

Kyngäs, 2008).  

 

Resultat 

Analysen resulterade i sju slutkategorier som presenteras i tabell 4. 

Tabell 4. Översikt över slutkategorier 

(n=7). 

Slutkategorier 

Uthärda för att överleva 

Uthärda för att leva 

Uthärda för att dö 

Känslomässigt lidande 

Sjukdomslidande 

Vårdlidande 

Livslidande   

 

Uthärda för att överleva 

I studierna Bruce et al. (2011) och Daneault et al. (2004) framgick det att patienter försökte 

upprätthålla en föreställning om att fortfarande vara frisk trots märkbar fysiska försämring i 

samband med diagnosen. Även att ha en föreställning om att det inte finns någon sjukdom och 

bibehålla kvar hoppet så skulle dem kunna hantera sjukdomsförloppet utan att förlora 

kontrollen. I studien Rydahl-Hansen (2005) uttryckte patienterna inte heller sitt känslomässiga 

lidande eftersom de var för utmattade för att uttrycka sig. Dessa patienter anpassade sig 

istället till vårdpersonal och förlitar på att vårdpersonal kan se deras lidande för att själv 

bibehålla energi som hon eller han har kvar. 

 

Uthärda för att leva 

I studien Rydahl-Hansen (2005) framgick det att patienter uthärdade för att leva genom 

situationsanpassning i samband med cancerdiagnosen. De lägger även fokus på att ta sig 

igenom den ohållbara livssituationen dag för dag samt att de känner ett intensivt behov av att 

ha kontroll över sin sjukdom. Patienter i studierna Nilmanat et al. (2015) och Ellis et al. 

(2015)  var accepterandet av cancerdiagnosen en viktig del för dem för att kunna fokusera på 

nuet och bibehålla kontrollen. I studien Bruce et al. (2011) framgick det att trots en 

livshotande sjukdom och förändringarna som medfördes med diagnosen så försökte de 
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upprätthålla det normala dagliga livet. En deltagare som blev diagnostiserad med terminal 

cancer beskrev följande;   

 

“I mean as much as a life-threatening illness changes you, it doesn’t. Changes maybe the 

thoughts and certain things you do, but you as a person, I try to continue on as normal as 

possible, just to keep that normalcy. So I don’t wake up in the morning and go, ‘Oh well, I 

should do this today ‘cause it could be my last day” (Bruce et al., 2011).    

 

Uthärda för att dö 

I studien av Kuuppelomäki & Lauri (1998) och Ellis et al. (2015) framkom det att patienterna 

fruktade döden men genom att förlika sig med att döden var oundviklig och förbereda sig 

inför den minskade rädslan. Genom att se andra dö, acceptera sin livssituation och tro på 

något försonade patienterna sig med döden. I Ellis et al. (2015) studie försonade sig en patient 

med döden genom att försöka vara en god och tacksam människa och tro på en återförening i 

himlen med sina käraste kommer bli dennes belöning. I studierna Nilmanat et al. (2015) och 

Ellis et al. (2015) såg somliga patienter döden som en flykt från det lidande livet. En 61-årig 

patient med coloncancer beskrev; 

 

“If there’s no hope for you and they’ve said that they can’t do anything for you, then I don’t 

think you should suffer too much; just let somebody put you to sleep” (Ellis et al., 2015). 

 

Känslomässigt lidande 

I studierna visade patienterna ibland en oförmåga att hålla tillbaka känslorna utan uttryckte 

starkt dessa. Kuuppelomäki & Lauri (1998) och Nilmanat et al. (2015) studier visade att vissa 

patienter hade en stark dödslängtan eller önskan om att kunna påskynda döden eftersom livet 

var alltför tufft att klara av och de ville få ett slut på lidandet. I Chio et al. (2008) fanns en 

patient som hade försökt ta sitt liv på grund av den jobbiga livssituationen. Sjukdomen 

slukade patientens helhet och liv och det som de ansåg att de kännetecknades av (Nilmanat et 

al., 2015). En annan patient kände matklöshet inför döden och hade förlorat allt hopp (Rydahl-

Hansen, 2005). I Chio et al. (2008) visade det sig att patienter hade starka känslor av hat, 

ilska, sorg och rädsla. Somliga patienter uttryckte ilska gentemot sjukdomen, att livet var för 

smärtsamt och att de kände sig mycket plågade. Medan det i Ellis et al. (2015) och Daneault et 

al. (2014) menade att det inte finns ord som kan förmedla detta liv, om hur sårbar man blir 

och att ingen heller kan förstå. Deras liv var förstört och det var otroligt svårt att acceptera sitt 
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nya livsöde, vilket var stressande. I Bruce et al. (2011) frågade sig en patient varför just hon 

av alla människor drabbats av detta. I Daneault et al. (2014) pratade patienter om att leva i ett 

helvete, såg sjukdomen som en motståndare i ett krig och att de ständigt fruktade döden och 

det okända. Livet och framtiden var skrämmande, en patient berättade att hon fastnade i sin 

egen rädsla. Det hände hela tiden en sak efter en annan, de bad om att få en paus, men det 

slutade aldrig. En patient sa följande om sitt lidande; 

 

"It’s unbelievable, damn it. I’m hit from all sides. One thing after another, and I wasn’t strong 

to begin with. The illness makes no sense…. I don’t understand why He does this to me, I 

don’t deserve it“(Daneault et al., 2004). 

 

Sjukdomslidande 

Kuuppelomäki & Lauri (1998) studie visar att samtliga patienter hade fysiska besvär och 

kände allmänna symtom, som trötthet, svaghet, viktminskning, aptitlöshet, allmän försämring 

samt att vissa hade svårigheter att andas. Även psykologiska besvär fanns som oro, ångest, 

humörsvängningar samt depression i samband med diagnostiken. I samtliga studier 

Kuuppelomäki & Lauri, (1998), Nilmanat et al. (2015) och Rydahl-Hansen (2005) berättade 

patienterna om att de hade svåra smärtor dagligen och ansåg att deras smärtlindring inte var 

tillräcklig. De behandlingar som patienterna fick orsakade illamående och kräkningar vilket i 

sin tur försämrade aptiten ytterligare (Kuuppelomäki & Lauri, 1998 & Nilmanat et al., 2015). 

Den sociala interaktionen försämrades. Patienterna slutade umgås med vänner och isolerade 

sig på grund av den försämrade hälsan. De ansåg att sjukdomen begränsade dem från att leva 

sitt liv (Kuuppelomäki & Lauri, 1998 & Rydahl-Hansen., 2015). Några patienter i 

Kuuppelomäki & Lauri, (1998) och Nilmanat et al. (2015) berättade om rädsla för att få 

infektioner, känna smärta och få försämrad hälsa, vilket gjorde att de höll sig isolerade. Den 

förändrade kroppsuppfattningen, viktnedgången, håravfallet gjorde också att de inte ville 

umgås med människor för att de inte tyckte om sitt utseende (Nilmanat et al. 2015 & Rydahl-

Hansen, 2005) Patienterna kände sig hjälplösa och var beroende av andra, tillslut fruktade de 

att överges eftersom de var tvungen att förlita sig på andra hela tiden (Kuuppelomäki & Lauri, 

1998 & Nilmanat et al., 2015). Symtomen och tillståndet konfronterade patienterna i allvaret 

med sjukdomen, den förändrade kroppen och ohälsan gjorde att patienterna förstod att deras 

tillstånd inte skulle förbättras (Rydahl-Hansen, 2005). Detta utgjorde ett hot av att döden var 

nära och vid metastasering blev dödshotet ännu större (Kuuppelomäki & Lauri, 1998). En 

patient beskrev smärtan följande; 
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“When I was in pain, I could not do anything. I felt depressed as it was hard to cope with the 

fear… wished for the pain to go away by any means” (Nilmanat et al., 2010). 

 

Vårdlidande 

I Rydahl-Hansen (2005) studie framkom det att somliga patienter kände att 

sjukvårdspersonalen de kom i kontakt med inte hade kompetensen för att ta hand om deras 

psykiska- och existentiella besvär som de kände. Andra patienter ansåg att det var svårt att 

prata om deras känslor eftersom det verkade som att sjukvårdspersonalen inte tog det till sin 

arbetsuppgift att prata om detta. Patienterna var rädda för att vara en börda för 

sjukvårdspersonalen, rädd för att ta tid från andra patienter och de visade inte heller sin 

förtvivlan eller brist på tillfredsställelse eftersom de inte ville vara oförskämda. Vissa 

patienter struntade i att säga sina åsikter eller hur de ville ta itu med saker, utan anpassade och 

förlitade sig på sjukvårdspersonalen eftersom ansåg att de ska veta bäst. Slutligen var 

patienterna rädda för att bli kränkta i samtal med personalen och undvek att ta initiativet till 

ett, därför när det väl blev ett samtal kände patienten sig i en förlust av och ord och visste inte 

hur de skulle uttrycka sig. 

 

Livslidande 

I studien Kuuppelomäki och Lauri (1998) framlägger patienterna en känsla av brist på att ha 

kontroll över livet, en maktlöshet över sjukdomen och vara osäker kring framtiden. En patient 

i studien Nilmanat et al. (2010) uttryckte att det inte finns någon energi längre för att kunna 

utföra saker som hon eller han kunnat göra innan sjukdomen. Många patienter i Nilmanat et 

al. (2010) och Ellis et al. (2015) uttryckte även känslan av att kroppen har övergivit dem. Från 

att ha varit en kapabel person till en oförmögen en gjorde det svårt att finna en balans i 

vardagen, rädslan fanns där över att bli ännu mer invalidiserad. Känslor av att inte känna igen 

sig själv, eländighet, värdelöshet, misslyckande och att inte duga till något uppstod. 

Patienterna sörjde över att belasta sina nära och kära, tyckte det var jobbigt att se dem lida och 

försökte dölja sina symtom så gott de kunde och inte göra dem besvikna. För patienter i 

studierna Nilmanat et al. (2010) och Chio et al. (2008) framkom det att låta sina anhöriga ta 

hand om dem frambringande känslor som skuldkänslor och smärta. Sjukdomen uppehöll deras 

liv och att umgås med familjen vilket gav ångest. I studien Rydahl-Hansen (2005) framkom 

det att tröttheten över att uthärda symtom var intensiv och det var svårt att upprätthålla hoppet 

när resurserna avtog mer och mer. Patienterna tyckte det var svårt att veta vilka förhoppningar 
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som var realistiska, hur sjukdomen skulle utvecklas och hur och när det skulle dö. 

Patienternas framtid var oviss och oförutsägbar och det var svårt för dem att förklara i hur stor 

utsträckning det orsakade smärta för dem. En patient i studien Chio et al. (2008) uttryckte att 

hon eller han var trött på att ha denna typ av liv, att bli torterad på detta sätt. Patienter i 

studien Daneault et al. (2004) ifrågasatte sin existens eller klandrade sig själva för att de 

drabbats. De ansåg även att de fått en lägre status i samhället. I Nilmanat et al. (2010) 

uttryckte patienter känslor av utanförskap och osäkerhet och var rädda för att bli pratade om 

bakom ryggen. En 49-årig kvinna med metastaserad bröstcancer förklarade sin situation 

följande; 

 

“I cannot come to terms with the changes in my life, from being a capable person to an 

incapable one. I cannt accept it. I have lost the value of being a human… lost my dignity as a 

human being.. and as a mother, I feel sorry for my son. But as I am ill, and not having any 

other person to help me, I have to rely on my son…. I feel sorry for my son that he has to wake 

up in the middle of the night to look after me, but what else could I do? I cannot control my 

body. I feel worthless. Nowadays, I feel like my life is worth nothing. I am suffering a lot.” 

(Nilmanat et al., 2010). 

 

En annan patient med esofaguscancer beskrev sitt lidande; 

 

“I cannot tell you to what extent this illness caused me pain because it is too painful to tell 

you exactly. My body is not well. My mind is not well either.” (Chio et al., 2008). 

 

En 43-årig kvinna med cancer i magsäcken beskrev hennes största lidande; 

 

“Umm I just feel sometimes you know the hurt that I’ve given to my husband and the boys. 

Umm.. and they’re going to have to cope afterwards.. That’s what hurts the most.” (Ellis et 

al., 2015). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av lidande vid terminal 

cancer med hjälp av Janice Morse Teori och Katie Erikssons teori för att förstå vad lidandet 

innebär. Kategorierna till analysen valdes utifrån teoriernas domäner innan processen började. 

De valda kategorierna var uthärda för att överleva, uthärda för att leva, uthärda för att dö, 
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känslomässigt lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Resultatet visar att 

lidandets karaktär är väldigt individuellt, samt att patienterna finner olika sätt för att bemästra 

och orka med lidandet. Något som dock är tydligt är att de behov som framkommer i samband 

med lidande har karaktären av både emotionella och kroppsliga behov. Litteraturstudiens 

resultat visar, med hjälp av teoribildningen kring lidande, betydelsen av att tillgodose både 

behov av att lindra oro, rädsla och skam, men också att lindra ett kroppsligt lidande relaterat 

till illamående, förlorad aptit och smärta. 

 

Litteraturstudien visade att patienter skapade en föreställning om att vara avsaknad från 

sjukdomen för att bibehålla kontrollen. Vissa tog livet dag för dag, andra försökte fly från 

verkligheten och undvek att tänka på vad som väntade och så fanns det vissa som försökte 

förlika sig med döden och förbereda sig inför den. När uthärdande av olika slag inte längre 

gick och patienterna tappade kontrollen av sjukdomen och livet kände de starka känslor av 

ilska, hat, orättvisa, outhärdlig sorg och fruktan. Ett lidande som alla patienter drabbades av 

var symtom och besvär från sjukdomen, de värsta utifrån dessa var smärtan och försämringen 

som gjorde att patienterna blev beroende av andra i sin vardag. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade också att patienterna ansåg att det var svårt att prata 

med vårdpersonal om känslorna och tankarna som fanns och höll dem inom sig. Ett ständigt 

lidande som även fanns hos alla och uppkom av olika orsaker beroende på hur livet sett ut 

tidigare och vad som var viktigt i livet skapade ett lidande. Eftersom livet som varit tidigare 

hade gått förlorat och det som nu var viktigt i livet skulle patienterna tillslut behöva säga 

farväl till. Vissa patienter förklarade att den individ de varit innan försvann mer och mer från 

dag till dag och att sjukdomen tog över allt som de kännetecknades av och allt som gav dem 

glädje. I Lindholm och Eriksson (1993) ses lidande som invecklat och uttrycks på många olika 

sätt, men att lidande alltid innefattar en kamp, såsom något ont eller något smärtsamt. Det 

framkommer även i studien att varje sjuksköterska förutsätter att lidandet kan lindras, men 

samtidigt känner de sig osäker på hur det kan lindras. Sjuksköterskans roll och kännedom är 

viktigt för att patienten ska kunna uppleva välbefinnande och minska sitt lidande. Det är även 

viktigt att som sjuksköterska få mer kunskap och erfarenhet om hur patienten upplever sitt 

lidande och sin situation vid livets slut. Desto mer kunskap sjuksköterskan har ju mer naturligt 

blir det för sjuksköterskan att reflektera över patientens behov och kunna bemöta dessa. 
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Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med terminal cancer ger uttryck som kan 

förstås som att uthärda. Detta innebar att personer med terminal cancer har behov av att ha 

kontroll över situationen de befinner sig i för att hålla sig samman i det outhärdliga. Även att 

de har en föreställning om att allting är bra. Patienternas behov är att få upprätthålla 

kontrollen och föreställning som de har. Som sjuksköterska krävs det igenkännande av 

uthärdande av olika typer för att kunna stödja dessa patienter. Morse (2000) lägger störst vikt 

på att hjälpa den uthärdande att “hålla ut”. Det krävs av sjuksköterskan att ge den uthärdande 

utrymme, visa respekt och vara där som psykologisk stöd. Uppmuntra personen att 

upprätthålla uthärdande in i det sista, erbjuda hjälp och visa tillåtelse vid utbrott av känslor. 

Uthärdande människor ska undvika fysiskt stöd, kramar eller beröring. Målet med detta är att 

hjälpa den som uthärdar mot ett erkännande för att sedan försonas med sitt lidande.  

 

I denna litteraturstudie visar resultatet att personer med terminal cancer uttrycker 

känslomässigt lidande i form av starka känslor, såsom sorg. Patienten har behov av att bli 

tröstad. Enligt Norberg, Bergsten & Lundman (2001) behövs tröst när en människa lider, tröst 

tränger in i mörkret och skapar en mening hos människan. För att kunna förmedla och ta emot 

tröst måste individen vara redo för den, det vill säga att vara närvarande och tillgänglig. 

Personen som förmedlar tröst måste ge utrymme, våga lyssna, skapa en dialog och låta den 

lidande individen veta att han eller hon inte är ensam. Det krävs även av sjuksköterskan att ge 

stöd och underlätta situationen för patienten. Hjälpa den lidande att arbeta igenom situationen, 

genom fysiskt stöd, all slags beröring, såsom att bli kramad och hållen om. Även att vara en 

aktiv lyssnare absorberar lidande, samt att tillhandahålla utbrott av känslor för den lidande 

personen. Vårdaren ska använda sig av sympati, empati, beklagande och medlidande.  Målet 

med detta är att underlätta och förenkla processen mot acceptans till omformulering av självet 

(Morse, 2000).  

 

Känslomässigt lidande bestod även av rädsla för döden. När patienten känner rädsla för döden 

har de ofta behovet av att få prata om det, de kan då acceptera och hantera sin död på ett 

lättare sätt. Det skapar även en bättre tillvaro och bättre avslut på livet för dem. Patienterna är 

ofta rädda för att prata om döden och kommer heller sällan på tal för dem att prata om. Därför 

läggs kraven på sjuksköterskan att ta upp detta ämne och samtala om döden (McGrath, 2004). 

Att prata med en patient om döden kan vara skrämmande för sjuksköterskan, det viktigaste är 

dock att våga ta samtalet trots att rädsla finns. Inte undvika att gå till patienten eller smita iväg 

och istället arbeta med de rädslor som finns till sin fördel. För att ett sådant samtal ska kunna 
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utföras måste patienten först lita på sjuksköterskan, samtalet kan ske stegvis eller dag för dag. 

Vid ett första möte är det väldigt svårt att prata om dessa saker eftersom förtroendet och 

tilliten från patienten till sjuksköterskan saknas. Det är viktigt att bygga upp en god relation 

till patienten och tillåta dem berätta om deras liv och vad som är meningsfullt för dem. Vid 

samtalen är det viktigt att lyssna och försöka förstå och vara lyhörd inför patientens ängslan, 

kunna se och tolka även de icke-verbala signalerna från patienten. Ofta behöver inte orden 

från sjuksköterskan vara så många eller meningsfulla, utan att bara sitta tyst och finnas där för 

patienten räcker ofta (Holst, Sparrman & Berglund, 2003).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med terminal cancer känner ett 

sjukdomslidande som uppkommer i samband med sjukdomen. Dessa patienter känner starka 

smärtor dagligen, som ofta blir för överväldigande för patienten att leva med. Många patienter 

ansåg att deras smärtstillande inte var tillräcklig. Patienterna hade behovet att få något som 

minskade smärtan så att de kunde fortsätta leva sitt liv utan att bli begränsade av smärtan i 

vardagen. Enligt Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012, s.106) krävs det av 

sjuksköterskan att ta hänsyn till patientens beskrivning av sina symptom, samt att 

smärtbehandling ska ske i samråd med patienten för att på bästa sätt främja en lindring av 

lidandet. Stridsberg och Billing (1999) betonar även vikten av den verbala och icke verbala 

kommunikation som har en stor betydelse inom sjukvården för att patienterna ska kunna 

uppleva smärtlindring.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med terminal cancer känner ett 

vårdlidande som uppkommer i samband med mötet av sjukvården och de känner sig illa 

bemött. I resultatet visar det sig att sjukvårdspersonalen tar beslut i patientens ställe och 

eftersom patienterna anser att personalen vet bäst ifrågasätter de inte heller detta. Det leder till 

att patientens värdighet, sinne av självkänsla och självbestämmande minskar. Patienterna 

behov är att tillgodose dessa känslor. Det krävs av sjuksköterskan att tänka innan de handlar 

och alltid tänka på patienternas känslor, integritet och autonomi. Detta handlade sker ofta 

omedvetet, för att vårdaren inte reflekterar över sina handlingar eller också på grund av 

bristande kunskap. Sjuksköterskan kan använda sig av diskursetik för att underlätta mötet med 

patienten. Med diskursetik försöker sjuksköterskan komma fram till vad som är den rätta 

handlingen genom att ha en diskussion kring problemet eller situationen (Sandman & 

Kjellström, 2013, s. 131). Habermas (1991) skriver om två olika former av diskursetik. 

Strategiskt handlande som används om det redan innan diskussion finns ett mål som ska 
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uppnås med hjälp av diskussionen, då kan det ske att alla inblandade ska engageras och få 

säga sin uppfattning kring ämnet i fråga och utifrån detta ska argument ske utifrån för och 

nackdelar samt den med starkast fördelar vinner. Det är dock viktigt för sjuksköterskan att inte 

använda sin makt vid sådana här diskussioner utan att helt tänka på fördelar utifrån vad som är 

bäst för patienten i fråga. Kommunikativt handlande innebär förnuftighet och logiskt 

tänkande, målet med detta kan vara att uppnå gemensam överenskommelse eller förståelse. 

Med hjälp av diskursetik underlättar det för sjuksköterskan som ska handla i svåra situationer, 

men att alltid tänka utifrån patientens bästa i alla dessa diskussioner.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med terminal cancer upplever även ett 

livslidande i form av maktlöshet över sjukdomen. Att kroppen hade övergivit dem och att de 

kände sig oförmögen som person. Detta skapar ovisshet och ifrågasättande av patientens 

existens. Även en osäker och oförutsägbar framtid skapar hopplöshet bland patienterna. 

Patienterna i detta fall har behov av att finna en mening och kunna se sammanhang i deras liv. 

I Rehnsfeldt & Eriksson (2004) menar de att lidande påverkas av individens förståelse av 

livet, lidande har beskrivits som fullkomlig hopplöshet och förtvivlan när individen har 

förstått vad som hänt. Men när individen medvetet inser att de lider och försonas med sitt 

lidande utvecklas även deras lidandeprocess till något meningsfullt. Lidandet är i konstans 

rörelse i en progressiv meningsskapande av livet. Det krävs av sjuksköterskan att stödja och 

hjälpa till med livsförståelsen för att lidandet ska kunna lindras.  

 

En bra modell att utgå ifrån för att vårda och lindra dessa patienter är de 6 s:n, en modell för 

personcentrerad palliativ vård. De 6 s:n består av självbilden; vad individen har för tankar och 

känslor om sig själv. Självbestämmande; individens egna behov, att få vara medverkande i 

sina beslut om vården och sitt liv. Sociala relationer; individens önskan och behov kring 

sociala relationer, samt vilket slags stöd de beräknar att få. Sammanhang; Andliga eller 

existentiellt behov. Strategier; planläggning och inställning inför döden, vissa praktiska 

handlingar som individen vill ha utfört. Symtomlindring; Kroppslig omvårdnad och lindra 

fysisk lidande. Självbilden sägs vara den viktigaste av de 6 s:n eftersom den flätas samman 

med de övriga och gör individen till den som hon eller han är. Med denna modell ska det 

underlätta personal att utgå från ett personcentrerat synsätt med målet att ge patienten chansen 

till en så bra sista tid i livet som möjligt (Ternestedt & Österlind, 2013, s. 475-478).  
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Metodkritik 

En metoddiskussion ska äga rum för att läsaren lättare ska kunna besluta hur pålitlig 

utförandet av studien är (Henricson, 2012, s.472). Forskaren ska studera sitt arbete och 

reflektera kring tillförlitligheten, trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet för att stärka 

pålitligheten av studien (Holloway & Wheeler, 2010, s.302). Pålitligheten stärks först och 

främst genom att arbetet vi har gjort är meningsfullt för patienter inom cancervården och 

användbart för dem som läser detta. Lidandet är ett stort fenomen som vi studerat, all kunskap 

inom detta område är viktigt och det som denna litteraturöversikt har kommit fram till tycker 

vi är till stor hjälp inom vården. Lidandet är ett lätt begrepp att reflektera kring, vilket har 

gjort att vårt arbete har förbättrats eftersom vi har kunnat diskutera om vad vårt resultat 

betyder och hur vi ska använda oss av det. Vi har båda tidigare erfarenheter kring 

cancerpatienter och deras lidande, vilket gör det här väldigt intressant för oss att studera 

eftersom vi vill veta hur vi kan hjälpa dessa patienter på bästa sätt. Vi kan sätta oss in i hur det 

är att vara vårdpersonal i dessa situationer och för oss är resultatet begripligt. Den tidigare 

erfarenheten har bara förbättrat arbetet eftersom vi ständigt haft en förförståelse kring vad vi 

har gjort. Vi har försökt få med alla delar av lidandet därför att lidande kan vara så mycket 

olika, där av användning av två teorier för att täcka alla områden. Vad vi hade velat göra 

annorlunda var att möjligen lägga ner mer tid på hur man kan hjälpa lidande patienter. Men 

samtidigt måste början ske någonstans, man kan inte hjälpa en lidande patient om man inte 

förstår vad lidande innebär.  

 

Vi anser att tillförlitligheten höjs därför att vi som är forskare har arbetat metodiskt och följt 

anvisningar för att detta arbete ska bli så felfritt som möjligt. Metoden är förklarad både i text 

och tabeller, samt att analysprocessen har beskrivits steg för steg. Valet av metod valdes 

utifrån vilket som passade bäst till det vi skulle studera och vårt syfte. Metodartiklen som 

användes till arbetet var Elo & Kyngäs (2007). Deras sätt att arbeta deduktivt var det bästa i 

detta sammanhang. Litteratursökningen skedde i tre databaser Pubmed, Cinahl och Amed, 

med samma strukturerade sökord. Sökningen i Pubmed gav inga artiklar varför denna sökning 

inte är med i metoden. Ameds sökning gav träffar på ett visst antal artiklar, men Cinahl gav 

betydligt mer artiklar inklusive de artiklarna som funnits i Amed, beslutet togs att endast visa 

sökningen från Cinahl i metoden för att spara plats. Alla sökningar skedde med fritext och inte 

med mesh-termer eftersom sökningarna inte gav några resultat vid användandet av dessa. För 

att få den största mängden litteratur och inte tappa någon artikel ansåg vi att detta var det bästa 

sättet för oss att söka på. Tillförlitligheten kring detta område anser vi kan ifrågasättas därför 
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att våra valda vetenskapliga studier blev ganska få, samt att sökningen endast skedde i fritext. 

Det kan ifrågasättas om sökningen var felaktiga och att vi hade kunnat få fler vetenskapliga 

studier att analysera om sökningen utförts på annat sätt. Kvalitetsgranskningen som skedde 

enligt Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2011) granskningsprotokoll av kvalitativa studier 

visade att våra vetenskapliga studier var av god kvalitet enligt granskningsprotokollet. Vi 

utförde kvalitetsgranskningen tillsammans eftersom det var lättare för båda att förstå 

artiklarna på det sättet. Enligt oss blev kvaliteten som pålitligast om vi utförde granskningen 

tillsammans. De valda vetenskapliga studierna har varit antingen på svenska eller engelska, 

har något varit oklart i dessa studier har ordböcker och lexikon använts. Av de vetenskapliga 

studierna vi valt anser vi att vi har fått analysmättnad gentemot vårt syfte och våra teorier. 

 

Med hjälp av de förvalda teorierna blev analysen och resultatet lättare att förstå. Individers 

upplevelser kan förstås och tolkas väldigt olika, men med teoriernas hjälp har vi försökt se 

dessa upplevelser på ett sätt som redan är forskat kring. Vilket vi anser medför en god kvalitet 

på resultatet och det visar en rättfärdighet kring lidandet som finns vid terminal cancer.  Vi har 

även haft handledning och seminarier under arbetets gång vilket stärker tillförlitligheten på 

grund av att feedback och hjälp alltid har funnits tillgänglig och förbättrat arbetet. Dock är 

detta första gången någon av oss har gjort ett sådant här arbete vilket kan betyda att vissa 

saker som vi inte är medveten om inte har utförts korrekt. 

 

Bekräftbarhet uppnås genom att studiens resultat svarar till studiens syfte utan att de som 

skrivit studien har varit objektiva och inte medfört sina känslor och åsikter i detta (Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 303). Vi anser att vi arbetat systematiskt och noggrant genom studiens 

gång, inte påverkat analysen och resultatet i så stor utsträckning som är möjligt. Viktigt att 

tänka på är att detta är en kvalitativ studie där vi tittat på individers upplevelse av att lida och 

att viss tolkning av texten har skett när kategoriseringen ägde rum. Vi tycker dock att de 

förvalda teorierna har hjälpt bättre vid detta område än om vi inte hade haft teorier. Utan 

teorier hade vi inte haft någon ståndpunkt att stå på vilket hade medfört en mycket större 

påverkan på resultatet.  

 

Med överförbarhet menas det om resultatet av studien kan överföras till andra patientgrupper 

och sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Lidandet är något som alla individer 

känner. Med hjälp av dessa teorier har vi sett att det finns olika sorters lidande, teorierna har 

inte använts i något särskilt kontext, sammanhang eller på någon särskild patientgrupp. Vilket 
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betyder att oavsett sammanhang, på grund av vad eller hur lidandet yttrar sig passar det in i 

domänerna i teorierna och kan användas utifrån dessa. Det visar att denna studie kan vara till 

stor hjälp för att förstå lidandet och kunna hjälpa och lindra alla sorts patientgrupper och att 

resultatet kan föras över och tillämpas i övriga sammanhang och individer.  

 

Slutsatser 

Det gemensamma resultat av studierna är att alla patienter upplever någon form av lidande 

som uppkommer i samband med diagnosen terminal cancer. Såsom uthärdat lidande, 

känslomässigt lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. För att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa patienten att lindra lidandets olika former krävs det förståelse om lidande 

och hur dessa uttrycks. Det är även viktigt med igenkännande av dessa olika former av 

lidande för att kunna stödja och hjälpa dessa patienter att försonas med sitt lidande. Utifrån 

resultatet skapas en vision om hur vården i livets slutskede ska se ut. Krav på att 

sjuksköterskan ska kunna känna igen dessa former av lidande, ska ta sig tid till att kunna sitta 

ner och våga prata om existentiella och andliga frågor. Vi anser att ytterligare forskning inom 

ämnet behövs eftersom det fortfarande saknas riktlinjer om hur lidande kan lindras på bästa 

sätt. Även för hur sjuksköterskan ska kunna lindra patientens lidande vid livets slutskede samt 

att öka välbefinnande i längsta möjligaste mån.  
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