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Abstrakt 
Obotlig sjukdom kan beskrivas som kronisk och progressiv sjukdom där det inte 

finns någon rimlig möjlighet att svara på behandling och den förväntade 

livslängden är oviss. Den palliativa vården handlar om ett förhållningssätt med 

målet att förbättra livskvaliteten hos patienter och deras närstående som drabbats 

av livshotande sjukdom. Detta skapas genom ett välfungerande teamsamarbete 

mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av vården från besked om 

obotlig sjukdom till palliativ vård i livets slutskede. Metod: Författarna till 

denna studie använde en kvalitativ manifest innehållsanalys som analysmetod 

och tio vetenskapliga artiklar ingick i resultatet. Analysen resulterade i fem 

kategorier: att få tydlig information; att vara rädd; att drabbas av olika symtom; 

att framtiden är oviss; att närstående och en religiös tro var av betydelse. 

Resultat: Det framkommer att patienter började se livet från ett annat perspektiv 

i och med vetskapen om att sjukdomen inte gick att bota. Patienter som befann 

sig i livets slutskede gick igenom stora förändringar som krävde insatser från 

hälso- och sjukvården. Slutsats: Sjuksköterskor kan med hjälp av 

transitionsteori hjälpa patienter att hantera, bearbeta och acceptera den 

förändrade situationen. Ytterligare kunskap om vården från obotlig sjukdom till 

palliativ vård kan förbättra kommunikationen och informationen till patienter.  

Nyckelord: Obotlig sjukdom, transition, palliativ vård, patient perspektiv, 

kvalitativ studie 

 

 



2 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 
 

Sjukdomsförloppet hos patienter i livets slutskede ser olika ut beroende på vilken diagnos 

patienten har. En del sjukdomar exempelvis cancer har ett kontinuerligt försämrat 

sjukdomsförlopp till skillnad från kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar där 

förloppet är omväxlande. Trots att det ibland kan vara svårt att identifiera när patienten 

befinner sig vid övergången så är det av stor betydelse för patienter, närstående och 

sjukvårdspersonal att försöka förstå när en övergång till livets slutskede sker (Furst & 

Edenbrandt, 2013).  En utgångspunkt är att förstå att patienten har en förväntad prognos på 

veckor till månader, alternativt dagar till veckor kvar att leva och det huvudsakliga målet 

övergår från att bota och förlänga livet till att endast vara lindrande (Buss, Rock och 

McCarthy 2017; Furst & Edenbrandt, 2013).  

Att vara döende och befinna sig vid livets slutskede definieras som ett upphörande av alla 

vitala funktioner tills dess att symtomen tyder på att döden är nära. Döden beskrivs som en 

individuell upplevelse som sker över ett kontinuum av upplevd god till dålig livskvalitet. Vad 

som upplevs som god kvalitet av döendeprocessen tros vara beroende på individen, samhället 

och de medicinska aspekterna (Banjar, 2017), men är således en fråga som lämnas obesvarad. 

En annan definition av att vara döende är när döden beskrivs som oundviklig inom snar 

framtid (Socialstyrelsen, 2012).  

Obotlig sjukdom kan beskrivas som kronisk och progressiv sjukdom där det inte finns någon 

rimlig möjlighet att svara på behandling och den förväntade livslängden är oviss (Fernández-

Sola et al., 2018). Situationen för patienten i livets slutskede kan se olika ut. När behandling 

med syfte att bota inte längre har effekt övergår patienten till en sen fas inom den palliativa 

vården. I en del fall kräver patienten kvalificerade insatser från hälso- och sjukvården dygnet 

runt, medan patienter i andra fall inte kräver några insatser alls (Socialstyrelsen 2006). 

Fernández-Sola et al., (2018) menar att processen i livets slut ofta följs av intensiva symtom 

som har en stark inverkan på patienten och dess anhöriga. Att ge vård i livets slut kan därför 

vara en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal. Verschuur, Groot och Sande (2014) 

definierar den palliativa vården i enlighet med World Health Organization (WHO, 2019) som 

ett förhållningssätt med målet att förbättra livskvaliteten hos patienter och deras närstående 

som drabbats av livshotande sjukdom. Syftet med palliativ vård är att lindra smärta och andra 

symtom som patienter upplever.  

 



3 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 
 

Palliativ vård kan även beskrivas ur ett holistiskt synsätt där huvudsyftet är att stödja patienter 

och dess närstående i att hantera fysiska, psykiska, sociala, emotionella och existentiella 

behov (Verschuur et al., 2014). Enligt Giammalva et al., (2018) upplever många närstående 

stress, depression och utbrändhet vid slutskedet av patientens liv. Den palliativa vården har 

visats lindra dessa påfrestningar hos de närstående.    

Buss, Rock och McCarthy (2017) menar att det inte finns några bevis som tyder på att tidig 

integrering av palliativ vård förkortar livslängden. Trots det delar patienter och vårdpersonal 

uppfattningen om att det kan påskynda döden, vilket orsakar bekymmer som gör att patienter 

och familjer ofta väljer att avstå palliativ vård tills dess att patienten befinner sig i den sena 

fasen. Regeringens skrivelse (2014/05:166) beskriver den sena fasen som kort, vilket kan 

innebära dagar, veckor eller månader kvar att leva. Oavsett vilken sjukdom som ligger bakom 

den palliativa vården så har döende patienter oftast liknande symtom i slutfasen.  

Sveriges Kommitté (SOU 2001:6) har kartlagt och analyserat hur människans sista tid i livet 

kan uppenbara sig och i och med detta framtagit etiska utgångspunkter som betonar 

människovärdesprincipen. I enlighet med WHO (2019) bör den palliativa vården utgå utifrån 

de fyra hörnstenarna som innebär att lindra smärta och andra svåra symtom vilka omfattar 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det innebär ett samarbete i team där bland 

annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ingår. För att kunna främja patientens 

livskvalitet krävs god kommunikation och relation mellan arbetslagen samt i förhållande till 

patienten och även dess närstående som under sjukdomsförloppet och efter dödsfallet bör 

erbjudas stöd. Fernández-Sola et al. (2018) betonar att det är viktigt att bevara den mänskliga 

värdigheten som ofta återspeglas i varje människas val, värderingar och sätt att konfrontera 

livets slut.  

Enligt Furst och Edenbrandt (2013) är det läkarens ansvar att planera och fastställa målet med 

vården och hur patientens sociala, psykiska och existentiella behov ska tillgodoses. Att 

avsluta livsuppehållande behandling vid övergången till palliativ vård i livets slutskede 

innebär svåra ställningstaganden som berör alla involverade, det vill säga sjukvårdspersonal, 

patienter och dess närstående. Brytpunktssamtal definieras enligt Socialstyrelsen (2012) som 

ett administrativt uttryck som oftast används mellan professioner inom vården. Det beskrivs 

som ett samtal mellan ansvarig läkare och patient, där man i samtalet lyfter frågan om att 

övergå till palliativ vård i livets slutskede. Ställningstaganden och den fortsatta vården 

diskuteras utifrån patientens önskemål, tillstånd och behov. 
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Enligt Buss, Rock och McCarthy (2017) har ansvarig sjukvårdspersonal till uppgift att 

framföra patientens specifika önskemål och se till att dessa diskussioner finns dokumenterade. 

Banjar (2017) anser att det ofta är svårt att fullfölja patientens önskemål kring döden och 

livets slut, detta på grund av att det kan uppstå etiska konflikter och maktkamper relaterade 

till beslut om behandlingsalternativ. Patientens önskemål finns ofta dokumenterade, men 

undviks på grund av obehag och bristande förberedelser inför samtalet. Enligt Martinsson, 

Nathanaelsson, Furst, Lundström och Axelsson (2012) sker brytpunktssamtal i Sverige 

uppskattningsvis med hälften av patienterna trots att cirka 80 procent av alla dödsfall är 

väntade och kräver planering. Enligt Verschuur et al., (2014) visar det sig att äldre oftast 

fördröjer samtalet om döden så länge som möjligt till dess att närstående eller 

sjukvårdspersonal tar upp ämnet. Men att det i vissa fall kan bero på att patienter, ibland även 

deras närstående som ställer kravet på sjukvårdspersonal att ”inte ge upp” patienten.  

Litteraturgenomgången visar att eftersom det inte längre går att bota sjukdomen i ett palliativt 

skede är det viktigt för vårdpersonal att förstå hur patienter upplever sin livssituation. Palliativ 

vård kräver insatser från Hälso- och sjukvården och därför är det viktigt att sjuksköterskor har 

en uppfattning om hur patienter upplever vården från beskedet om obotlig sjukdom till 

palliativ vård. Genom att fokusera på patienters upplevelser kan kunskap om och förståelse 

för hur det patienter upplever det att leva med en tidsbegränsning inför döden utökas, samt 

möjligheten att kunna stärka patienters välbefinnande och livskvalitet i livets slut. Att ha 

kunskap om patientnära omvårdnadsforskning har stor betydelse för att kunna främja god 

hälsa och minska lidande. Med hjälp av detta kan vården bli säkrare och mer jämlik. 

Vi har valt att inte rikta in oss på någon specifik bakomliggande sjukdom eftersom många 

olika diagnoser kan leda till palliativ vård.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av vården från besked om obotlig 

sjukdom till palliativ vård i livets slutskede.  
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Metod 

Studien genomfördes i form av en litteraturstudie med inifrånperspektiv. De artiklar som 

inkluderades analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativa artiklar är lämpliga att använda 

eftersom människors upplevelser framkommer utifrån ett inifrånperspektiv och ger 

information på ett djupare plan om det aktuella ämnet som studeras. Induktiv ansats innebär 

att forskaren undviker att använda förbestämda kategorier, utan låter istället ”texten tala” 

(Holloway & Galvin, 2017 s. 3; Graneheim & Lundman, 2004). 

Litteratursökning  

Vi påbörjade vår litteratursökning genom att göra en så kallad pilotsökning för att ta reda på 

om det fanns vetenskaplig litteratur inom området. De sökord vi använde oss av i 

pilotsökningen var: ”Transition to palliative care”, ”Terminally ill patients” och ”Patient 

perspective”. Förutom användning av ämnesord vid sökning av artiklar användes också 

databasens tesaurus det vill säga synonymer för att erhålla fullständig sökprofil. Den 

fullständiga litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL, detta för 

att få ett bredare perspektiv över kunskapsläget, urvalet av relevanta artiklar samt undvika 

publiceringsbias (jmf. Willman et al. 2016, s. 69 - 74). 

För att avgränsa litteratursökningen användes inklusionskriterier utifrån studiens syfte och 

därmed erhölls relevanta artiklar som var lämpliga för granskning (jmf. Willman et al. 2016, 

s. 62). Inklusionskriterier var patienter med sjukdom som hade en försämrad 

sjukdomsprognos och/eller befann sig i palliativ vård, både män och kvinnor över 18 år med 

obotlig sjukdom inkluderades. De begränsningar vi har använt oss av är vetenskapligt 

granskade artiklar publicerade mellan år 2009-2019 samt skrivna på engelska. Detta eftersom 

att evidensbaserad omvårdnad bygger på aktuella och vetenskapliga artiklar (Willman et al., 

2016, s. 22). Artiklar som bedömdes ha en låg vetenskaplig kvalitet exkluderades. En ny 

sökning utfördes med de nyckelord som återfanns i abstraktet i de funna artiklarna i 

pilotsökningen. Detta kan enligt Willman et al. (2016, s. 69) göras för att begränsa sökningen 

och finna det man letar efter.  
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De sökord och termer som tillämpades utöver pilotsökningen var: Terminally ill, Terminal 

care, Truth Disclosure, Communication, Attitude to death och Qualitative studies. Dessa 

sökord och termer kombinerades med Booleska sökoperatörer AND och OR, där AND 

används för att smalna av och OR för att utvidga sökningen (jmf. Willman et al. 2016, s. 72 - 

73). Utifrån artiklarnas titlar i litteratursökningen så valdes relevanta artiklar ut. Abstraktet 

lästes igenom och de artiklar som ansågs motsvara syftet lästes i sin helhet. Femton artiklar 

som uppfyllde studiens kriterier valdes ut för att genomgå en kvalitetsgranskning. Totalt 

valdes tio artiklar ut för analys, där samtliga svarade mot syfte. Varav en artikel valdes ut via 

manuellsökning i referenslista. Översikt av litteratursökningen kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning  

Syftet med sökningen: Beskriva patienters upplevelser av vården från beskedet om obotlig 

sjukdom till palliativ vård i livets slutskede 

 

PubMed 2019-01-23 Begränsningar: Published Date: 2009-2019; English language; 10 years; 

Adults +19years 

 

Sök nr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda för 

kvalitetsgranskning  

Uttagna 

för analys 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MSH 

MSH 

FT 

 

FT 

 

MSH 

MSH 

 

MSH 

 

FT 

 

Terminally ill 

Terminal care 

”Transition to palliative 

care” 

”Terminally ill patients” 

1 OR 2 OR 3 OR 4 

Truth Disclosure 

Communication 

5 AND 6 AND 7 

Attitude to death 

5 AND 8 AND 9  

 “Patient perspective” 

5 AND 10 AND 11 

927 

5542 

208 

 

344 

6281 

1392 

43351 

19 

2010 

52 

692 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning  

Syftet med sökningen: Beskriva patienters upplevelser av vården från beskedet om obotlig sjukdom 

till palliativ vård i livets slutskede 

 

CINAHL 2019-01-23 Begränsningar: Published Date: 2009-2019; Peer Reviewed; English language; All 

adults 19+ 

 

Sök nr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda för 

kvalitetsgranskning 

Uttagna för 

analys 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CH+ 

CH+ 

FT 

 

CH 

CH 

 

CH+ 

CH+ 

Terminally ill patients 

Terminal care 

”Transition to palliative 

care” 

1 OR 2 OR 3  

Truth Disclosure 

Communication 

4 AND 5 AND 6 

Attitude to death 

Qualitative studies 

7 AND 8 AND 9 

4761 

27277 

46 

 

10012 

1319 

30938 

93 

3115 

24966 

114 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

*) MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL Headings i databasen CINAHL, 

FT – Fritext sökning  

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Ett kvalitetsgranskningsprotokoll för granskning av kvalitativa artiklar från statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering - patientupplevelser (SBU, 2014) har använts som stöd i 

kvalitetsgranskningen (bilaga 1). Syftet var att bedöma den vetenskapliga kvaliteten hos varje 

enskild artikel. Kvalitetsgranskningsmallar tar upp ett antal frågor om kvalitetsaspekter 

angående syfte, urval, datainsamling, analys och resultat (jmf. Willman et al. 2016, s. 104-

106). Varje positivt svar räknades som 1 poäng och negativa svar ”nej”, ”oklart” och frågor 

som inte var relevanta att besvara för artikeln ”ej tillämplig” räknades som 0 poäng. Summan 

positiva svar räknades ut i procentandel av totala antalet svar där 80-100% ansågs som hög 

kvalitet, 70-79% medelhög kvalitet samt 60-69 % som låg kvalitet (jmf. Willman et al. 2006, 

s. 96). Vetenskaplig kvalitet av de vetenskapliga artiklarna som ingår i analysen presenteras i 

tabell 2. 
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Tabell 2 Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=10) 

Författare 

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Abdul-

Razzak et 

al. (2014) 

Kanada  

 

Kvalitativ 

studie 

16 

Patienter 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

 

 

 

En stark relation mellan patient 

och läkare var av betydelse i 

diskussionen kring livets 

slutskede. Ett tillfredsställande 

möte ansågs vara en öppen och 

tydlig kommunikation angående 

hälsotillstånd samt förväntad 

sjukdomsprognos.  

 

Hög 

Freidrichsen 

et al. (2010) 

Sverige 

 

Kvalitativ 

studie 

45 

Patienter 

Djupgående 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Patienter uttryckte betydelsen av 

att få veta sanningen angående 

framtiden och hur länge de har 

kvar att leva. Graden av sanning 

varierade från att vilja ha en 

absolut sanning till att hålla sig 

borta från sanningen. Innehållet 

av sanningen kunde variera från 

delvis till en önskvärd och 

mottaglig typ av sanning.  

 

Medel 

Ho et al. 

(2012) Kina 

 

Kvalitativ 

studie 

16 

Patienter 

Djupgående 

intervjuer/ 

Deduktiv och 

Induktiv 

innehållsanalys 

 

Psykisk och fysisk nöd är 

sjukdomsrelaterade bekymmer 

som patienter upplever. De 

uttryckte en djup förlust av 

oberoende till följd av en 

begränsad funktionell kapacitet, 

vilket påverkade patienters 

livskvalitet negativt.  

 

Medel 

Kogan et al. 

(2015) USA 

 

Kvalitativ 

studie 

11 

Patienter 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys och 

Grounded theory 

 

Ett holistiskt tillvägagångssätt 

för palliativ vård gjorde det 

möjligt att bemöta fysiska, 

emotionella och existentiella 

behov. Kunskap och information 

ansågs värdefullt och motiverade 

patienter till meningsfulla 

beslutsfattande kring 

hälsotillstånd, vård och önskemål 

i livets slut.   

 

Hög 

Luijkx & 

Schols 

(2011) 

Neder-

länderna 

 

Kvalitativ 

studie 

13 

Patienter 

6 Anhöriga 

 

Djupgående 

intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Känslan av att få känna sig 

hemma och ha kontroll över det 

dagliga livet är något som 

värderas högt hos patienter med 

kronisk sjukdom. Att ha 

närstående vid sin sida var en 

bidragande faktor till att känna 

sig hemma oavsett vart man 

befann sig.  

 

Medel 
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Tabell 2. Forts. Översikt av artiklar tillhörande analysen (n=10) 

Författare

År/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Dataanalys 

Huvudfynd Kvalitet 

Montoya-

Juarez et al. 

(2012) 

Spanien 

 

Kvalitativ 

studie 

24 

Patienter 

Semistrukturerade 

intervjuer/ Induktiv 

analys och deduktiv 

sekvensanalys 

 

Det störta hotet mot patienterna 

anses vara konceptet att livet är 

kort. Patienter granskade sina liv 

för att känna sig säkra på att de 

uppnått livsmålen. Patienter såg 

livet ur en negativ framtidsvision, 

samt ur ett religiöst perspektiv 

genom att acceptera guds vilja.  

 

Hög 

Nissim et al. 

(2009) 

Kvalitativ 

studie 

27 

Patienter 

Öppna intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Patienter uttryckte en önskan om 

att påskynda döden genom att 

önska dödshjälp från sjukvården, 

alternativt att begå självmord. 

Denna önskan uppenbarade sig 

bland annat genom en förtvivlan 

om att döendeprocessen skulle 

medföra ett ökat lidande.   

 

Hög 

Ohnsorge et 

al. (2014) 

Schweiz 

 

Kvalitativ 

studie 

30 

Patienter 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

kvalitativ 

innehållsanalys och 

Grounded theory 

En önskan om att vilja dö kan 

aldrig kallas bestående, utan 

processen kan snabbt ändra 

riktning från dag till dag. 

Patienter accepterade döden och 

uttryckte en positiv inställning till 

att dö inom snar framtid, trots att 

de hade en önskan om att leva.  

 

Hög 

Philip et al. 

(2013) 

Australien 

 

Kvalitativ 

studie 

10 

Patienter 

Djupgående 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Patienter uttryckte känslor av 

förlust och sårbarhet till följd av 

sjukdomstillståndet. De kände sig 

isolerade till följ av sjukdomen 

och upplevde en oförmåga att 

kunna planera framtiden samt en 

rädsla för att bli en belastning för 

andra.    

 

Hög 

Richards et 

al. (2013) 

England 

Kvalitativ 

Studie 

15 

Patienter 3 

Anhöriga 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Falska förhoppningar var något 

som inte uppskattades hos 

patienter i diskussionen med 

läkaren angående framtiden. 

Patienter hade en motvilja att 

skaffa sig kunskap som gav dem 

förståelse över att döden var nära. 

 

Medel 
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Analys  

Analysen utfördes baserad på Graneheim och Lundman (2004). Analysprocessen inleddes 

med att läsa igenom materialet för att skapa en känsla för innehållet och om artiklarna svarade 

på syftet. Från artiklarna valdes meningsenheter ut som svarade på syftet, dessa 

meningsenheter översattes därefter från engelska till svenska. Detta gjorde författarna enskilt 

för att inte påverkas av varandras tankar och åsikter. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver en meningsenhet som ord, meningar eller stycken där innehållet svarar mot syftet. 

Varje meningsenhet och likaså originalartiklarna markerades med siffror, detta för att kunna 

hitta tillbaka till ursprungstexten vid oklarheter eller funderingar.    

De meningsenheter som extraherades jämfördes och sammanställdes i ett gemensamt 

dokument där de sedan kondenserades. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

kondensering innebär att korta ner meningsenheten samtidigt som kärnan i texten framhävs. 

Därefter kodades meningsenheterna med en färg utifrån innehåll. Kodningen var ett 

hjälpmedel inför kategoriseringen. Samtliga meningsenheter sorterades därefter in i 

underkategorier med liknande innehåll i flera steg vilket medförde att bredare kategorier 

skapades. Det första steget i kategoriseringen resulterade i 41 underkategorier. De 

underkategorier som formades benämns genom att använda innehålls-karaktäristiska ord. I 

kategoriseringssteg två sorterades underkategorierna in i större grupper vilket resulterade i 16 

underkategorier. Från dessa 16 underkategorier bildades slutligen fem kategorier. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att en kategori är ett gemensamt ämne för meningsenheterna som 

är kodade med liknande innehåll (bilaga 2).  
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Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier som beskrev patienters upplevelser av vården från 

besked om obotlig sjukdom till palliativ vård i livets slutskede. Kategorierna presenteras i 

tabell 3. Resultatet av de slutliga kategorierna presenteras i brödtext och illustreras med citat 

från artiklarna.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att få tydlig information  

Att vara rädd  

Att drabbas av olika symtom  

Att framtiden är oviss  

Att närstående och en religiös tro var av betydelse  

 

Att få tydlig information  

Flera studier visar att patienter beskrev att de hade svårt att engagera sig i samtal gällande sin 

prognos och behandling på grund av att de inte förstod allvaret av sin sjukdom (Abdul-

Razzak, You, Sherifali, Simon & Brazil 2014; Nissim, Gagliese & Rodin, 2009). Patienter 

beskrev att det var svårt att fatta viktiga beslut när deras fysiska eller psykiska hälsa var 

nedsatt till att göra det (Abdul-Razzak et al., 2014). De ville själva avgöra om de skulle delta i 

samtalet eller inte och få möjlighet att själv avgöra omfattningen av informationen (Abdul-

Razzak et al., 2014; Friedrichsen, Milberg & Lindholm, 2011). Det visade sig att patienter 

ansåg det svårt för läkare att skapa sig en uppfattning om vilken information som var viktig 

och hur informationen skulle presenteras på ett bra sätt (Abdul-Razzak et al., 2014; Philip et 

al. 2014). De upplevde att läkare var obekväma i samtal om döden och palliativ vård (Philip et 

al., 2014).  

I find doctors just don’t like it when you start asking them questions. But people need options, 

to have a choice for their self (Philip et al., 2014). 

Patienter beskrev att informationen om att behandlingen övergick från att vara botande till att 

vara lindrande var stel och okänslig (Abdul-Razzak et al., 2014; Philip et al. 2014). De 

beskrev detta som en otrygghet för att de inte hade någon annan person att vända sig till 

gällande dessa frågor (Philip et al. 2014).  
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Patienter ansåg att läkaren istället skulle ha förmedlat medkänsla och en tydligare förståelse 

(Abdul-Razzak et al., 2014). Enligt Friedrichsen et al., (2011) ansåg patienter att en begränsad 

livstid var en objektiv sanning som baserades på läkarens medicinska kunskaper och 

personliga åsikter om prognos. Patienter ansåg att det var betydelsefullt att läkare talade om 

att de skulle fortsätta att göra allt för dem - för att sista tiden i livet skulle bli så bra som 

möjligt (Abdul-Razzak 2014; Friedrichsen et al., 2011; Montoya-Juarez et al., 2013). 

I studier Coulourides Kogan, Penido & Enguidanos, 2015; Friedrichsen et al., 2011; Ho et al., 

2012; Montoya-Juarez et al., 2013; Philip et al., 2014; Richards, N., Ingleton, Gardiner & 

Gott, 2013 framkom det att patienter ofta pendlade mellan att vilja veta och inte vilja veta hur 

och när döden skulle inträffa. Detta eftersom de ansåg det svårt att bedöma konsekvenserna av 

denna kunskap (Friedrichsen et al., 2011; Philip et al., 2014). Patienter övervägde om de 

skulle kunna behärska informationen och om de skulle bli förtvivlade, rädda eller deprimerade 

(Friedrichsen et al., 2011; Montoya-Juarez et al., 2013; Philip et al., 2014).  

Patienter beskrev att information om tidsbegränsning ofta medförde mycket ångest 

(Friedrichsen et al., 2011; Ho et al., 2012; Philip et al., 2014). De ansåg att det var viktig 

information eftersom falska förhoppningar skulle skada mer än vad det skulle hjälpa dem 

(Friedrichsen, Milberg, & Lindholm 2011). Informationen var av betydelse för att kunna fatta 

välinformerade vårdbeslut (Abdul-Razzak 2014; Ho et al., 2012) samt acceptera sjukdomen 

och förbereda närstående på tiden som var kvar vilket skapade känsla av kontroll och trygghet 

i situationen (Friedrichsen et al., 2011).  

If I know that it’ll [the tumor] spread like wildfire, then I can tell my children and 

grandchildren that ’now I haven’t got much time left (Friedrichsen, Milberg, & Lindholm, 

2011). 

Studier Abdul-Razzak et al., 2014; Coulourides Kogan et al., 2015; Friedrichsen et al., 2011 

visar att patienter ansåg det viktigt att inte förlora hoppet när de fick besked om dålig prognos 

och behandling. Patienter ansåg att de fråntogs hoppet när de informerades att behandlingen 

övergick från att vara botande till att vara lindrande (Abdul-Razzak et al., 2014).  Det 

framkom att hoppet ofta var kopplat till att kunna uppnå personliga mål (Abdul-Razzak et al., 

2014; Coulourides Kogan et al., 2015; Friedrichsen et al., 2011; Richards et al., 2013). 

Patienter beskrev hopp om att sjukdomen mirakulöst försvunnit, även om de visste att de var 

döende (Friedrichsen et al., 2011). Hoppet kunde också vara till för att bevara livskvalitet och 

uppnå en fin död (Coulourides Kogan et al., 2015; Abdul-Razzak et al., 2014). 
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We can’t cure you, we can just help make things better. One of the reasons I didn’t like that 

statement is because I think they take all hope, all your wishes and they’re just washed down 

the drain… (Abdul-Razzak et al., 2014). 

Att vara rädd 

I studier beskrev patienter att de var rädda över beslutet om vart de skulle spendera sin sista 

tid i livet (Luijkx & Schols, 2011; Philip et al., 2014). De kände rädsla över att vårdas 

palliativt (Ho et al., 2012; Luijkx & Schols, 2011; Nissim et al., 2009; Philip et al. 2014). 

Patienter beskrev att de kände rädsla över benämningen “palliativ vård” (Philip et al. 2014) 

samt rädsla över att den palliativa vården skulle bli långvarig eftersom det innebar att dag 

efter dag långsamt vänta på att dö (Luijkx & Schols, 2011; Nissim et al., 2009).  

I don’t want to be lingering here in palliative care, lying day after day, slowly dying. Oh no, I 

don’t want to do that (Nissim et al., 2009). 

Patienter upplevde rädsla för att bli beroende av vårdpersonal som saknade kännedom om 

palliativ vård och inte tog hänsyn till existentiella frågor (Ho et al., 2012; Philip et al., 2014). 

Holistiskt förhållningssätt var till fördel vid palliativ vård sett ur patientperspektiv att kunna 

bemöta fysiska, emotionella och existentiella behov som fick patienter att förstå allvaret av 

sitt tillstånd (Coulourides Kogan et al., 2015). För att kunna acceptera och ta emot palliativ 

vård var det av betydelse för patienter att de gavs möjligheten att prata med någon om vad de 

gick igenom och vad den palliativa vården betydde för dem (Coulourides Kogan et al., 2015; 

Philip et al., 2014). 

I’d be very happy to have an opportunity to talk with someone about what I’m going through 

and what it all means (Philip et al., 2014). 

Att drabbas av olika symtom  

Patienter beskrev att förändringar gällande symtom skedde i takt med att prognosen blev 

sämre (Friedrichsen et al., 2011; Philip et al., 2014). Symtomen kom smygandes och dag för 

dag blev dem gradvis sämre (Philip et al., 2014). För patienter var trötthet det känslomässigt 

svåraste symtomet att hantera (Nissim et al., 2009; Philip et al., 2014) eftersom att tröttheten 

var en ständig påminnelse om sjukdomen (Philip et al., 2014).  

One of the things that strike me is how difficult it is to come to terms with feeling in 

capacitated. Going from an able bodied person to suddenly having someone cut up your meal 

and feed you or sower you – that´s very hard to come to terms with (Philip et al. 2014). 
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Patienter menade att det kunde kännas som en kraftig ansträngning att äta och dem var inte 

kapabla att göra någonting annat än att sova (Nissim et al., 2009). Smärta var en påminnelse 

om livets slutskede (Ho et al., 2012; Nissim et al., 2009) och patienter föredrog att dö än att 

behöva genomlida långvarig och ohanterlig smärta (Nissim et al., 2009). 

I`ve experienced such incredible pain over the last little while and more in the last week. Such 

incredible pain that it made me think that death is preferable to this (Nissim et al. 2009). 

Patienter uttryckte en önskan om att vilja spendera sista tiden i hemmet (Coulourides Kogan 

et al., 2015; Luijkx & Schols, 2011) under förutsättningen att inte behöva uppleva smärta eller 

andra symtom som sjukdomen medförde (Coulourides Kogan et al., 2015). Det visade sig att 

det var svårt för patienter att acceptera fysiska funktionsnedsättningar som sjukdomen 

medförde och patienter menade att den medicinska behandlingen som gavs mot symtomen var 

förknippad med kroppslig svaghet, viktuppgång, svullnad och förstoppning (Ho et al., 2012; 

Philip et al., 2014). 

Giving up my independence, that was the worst part of it (Philip et al. 2014). 

Att framtiden är oviss  

Patienter beskrev att ovissheten angående den kommande döden var något de inte kunde fly 

ifrån eller ignorera, utan något som de var tvungna att hantera (Friedrichsen et al., 2011; Ho et 

al., 2012; Montoya-Juarez et al., 2013; Nissim et al., 2009; Ohnsorge et al., 2014). Beskedet 

om obotlig sjukdom skapade rädsla och obehag angående framtiden och av 

sjukdomsförloppet. Det förändrade uppfattningen om livet då de insåg att livet var kort 

(Friedrichsen et al., 2011; Montoya-Juarez et al., 2013; Nissim et al., 2009). Patienter ansåg 

att framtiden redan var bestämd eftersom de bara hade en dag till en månad kvar att leva 

(Montoya-Juarez et al., 2013; Philip et al., 2014). Patienter kände sig tvungna att acceptera 

döden eftersom det inte fanns någon behandling att tillgå (Friedrichsen et al., 2011; Ho et al., 

2012; Montoya-Juarez et al., 2013; Ohnsorge et al., 2014). 

Mine [the future] is already seen. Because the time I have left, if it’s not today, it will be in a 

month or whenever (Montoya-Juarez et al., 2013). 

Patienter beskrev att de sörjde när de insåg att livet hade ett slut och att de inte hade hunnit 

göra allt som de skulle ha önskat innan de dog (Montoya-Juarez et al., 2013). Detta fick 

patienter att granska sina liv och fundera över vad de skulle göra av tiden som var kvar 

(Friedrichsen et al., 2011; Montoya-Juarez et al., 2013; Philip et al., 2014). 



15 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 
 

Att patienterna behövde omvärdera sitt liv skapade känslor av hjälplöshet och frustration 

(Montoya-Juarez et al., 2013). Att få frågan angående vad som fanns på ”att göra listan” 

kunde vara en utlösande faktor som fick patienten att tänka på att de hade en dödsdom (Philip 

et al., 2014). 

What about you, what’s on your bucket list? It’s just a trigger; people think this is a death 

sentence (Philip et al., 2014). 

I studier framkom det att patienter började se livet från ett annat perspektiv i och med 

vetskapen om att sjukdomen inte gick att bota (Montoya-Juarez et al., 2013; Ohnsorge et al., 

2014). De började njuta av de små sakerna och fokuserade på det positiva i livet istället för 

det negativa (Friedrichsen et al., 2011; Ohnsorge et al., 2014). Patienter upplevde rädsla över 

att inte finnas kvar för andra och fokuserade på vad de gick miste om och de situationer som 

de lämnade olösta, som exempel att säga farväl till vissa människor (Abdul-Razzak et al., 

2014; Montoya-Juarez et al., 2013; Nissim et al., 2009).  

It’s necessary to live in the moment, and because I don’t know what is going to happen 

tomorrow, I enjoy the moment, making a life within the possibilities available each moment 

(Montoya-Juarez et al., 2013). 

I studien Ohnsorge et al., (2014) menade en del patienter att de skiftade mellan att vilja leva 

en dag, till att vilja dö nästa dag beroende på situationen. Enligt Nissim et al., (2009) och 

Ohnsorge et al., (2014) uttryckte patienter vilja om dö i förtvivlan efter händelser i 

sjukdomsförloppet som gjorde dem stressade eller för att symtomen förvärrades. De patienter 

som hade accepterat döden kunde känna rädsla inför själva döendet (Nissim et al., 2009; 

Ohnsorge et al., 2014). De ville inte att döendeprocessen skulle bli långvarig så att de 

behövde lida, samt att människor runt omkring dem skulle behöva se dem lida och lida med 

dem (Ohnsorge et al., 2014). På grund av detta ansåg många patienter att döendeprocessen var 

en ovärdig och smärtsam process som var skrämmande och svår att acceptera (Nissim et al., 

2009; Ohnsorge et al., 2014). Patienter vägrade livsuppehållande behandling med avsikt att 

förkorta döendeprocessen (Nissim et al., 2009; Ohnsorge et al., 2014). Patienter önskade 

palliativ sedering för att döendeprocessen skulle ske snabbare, utan att det skulle anses som 

självmord (Nissim et al., 2009; Ohnsorge et al., 2014) eftersom livsuppehållande behandling 

enbart fördröjde döendeprocessen (Ohnsorge et al., 2014). 
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Att närstående och en religiös tro var av betydelse  

Det var av betydelse för patienter att få spendera sista tiden i livet med deras närstående 

(Abdul-Razzak et al., 2014; Friedrichsen et al., 2011; Ho et al., 2012; Luijkx & Schols, 2011; 

Nissim et al., 2009) som bland annat kunde lindra dem genom de tunga perioder som var 

fyllda av förtvivlan (Nissim et al., 2009). Patienter förklarade att det starka bandet mellan dem 

och deras närstående främjade en känsla av existentiell helhet (Ho et al., 2012) och att finnas 

till trots den ständiga påminnelsen om döden (Nissim et al., 2009). Patienter ansåg det av 

betydelse att göra närstående delaktiga i vårdbeslut (Abdul-Razzak et al., 2014; Luijkx & 

Schols, 2011). Detta eftersom att de närstående då kunde vara medvetna om vilka önskemål 

patienterna hade (Abdul-Razzak et al., 2014).  

Patienter beskrev att besked om prognos var övermäktiga att ta emot och att det då var av stor 

betydelse att närstående fanns där som ett genuint stöd (Coulourides Kogan et al., 2015; 

Friedrichsen et al., 2011; Philip et al., 2014). En del patienter upplevde det besvärligt att 

samtala om sina känslor kring döden med sina närstående och att de närstående ofta undvek 

sådana samtal (Nissim et al., 2009). En viktig förutsättning för patienter var att ha närstående i 

hemmet som skulle kunna ta hand om vården och göra det möjligt för patienter att tillbringa 

den sista tiden i livet hemma (Luijkx & Schols, 2011; Philip et al. 2014). Patienter beskrev 

tacksamhet över att deras närstående gjorde allt för att uppfylla deras önskan om att få dö 

hemma (Luijkx & Schols, 2011). 

I preferred to stay at home, but that is not only my decision, but also my family`s (Luijkx & 

Schols, 2011). 

Att gå från en tidigare fysiskt frisk person till att bli beroende av andra beskrevs av patienter 

som en svår omställning som skapade ensamhet och isolering (Philip et al., 2014). 

Funktionsnedsättningen i kombination med symtom som trötthet och depression försvårade 

situationen ytterligare (Ho et al., 2012; Philip et al., 2014; Richards et al., 2013). Detta 

påverkade även relationen med närstående negativt (Philip et al., 2014). Det visade sig också 

att patienter kände rädsla över att bli en börda för sina närstående (Ho et al. 2012; Luijkx & 

Schols, 2011; Philip et al., 2014).  

I was totally dependent of my children, but they are young and have to be able to live their 

own life (Luijkx & Schols, 2011). 
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Patienter ansåg därför att det var bättre med socialt stöd än att förvänta sig att närstående 

skulle ta hand om dem (Ho et al. 2012; Philip et al., 2014). En del patienter sörjde över att de 

förlorat delar av sig själv och därmed blivit en börda för de närstående (Philip et al., 2014). 

Det framkom även att religion hade stor betydelse för patienter under sjukdomsförloppet och 

den sista tiden i livet (Friedrichsen et al., 2011; Montoya-Juarez et al. 2013; Nissim et al., 

2009). Patienter i artikeln av Montoya-Juarez et al. (2013) var inte rädda över att dö eftersom 

de ansåg att det var Guds vilja. I artiklar Friedrichsen et al., (2011) och Nissim et al., (2009) 

beskrev patienter en tro på att Gud genom mirakel skulle rädda dem från sjukdomen.  

So I say, if the time has come for the Lord to take me, then goodbye. All is done because I 

don’t have any worries (Montoya-Juarez et al., 2013) 

 

Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av vården från obotlig 

sjukdom till palliativ vård i livets slutskede. I resultatet framkom fem kategorier: Att få tydlig 

information; Att vara rädd; Att drabbas av olika symtom; Att framtiden är oviss; Att 

närstående och en religiös tro var av betydelse.  

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter menade att de ofta inte förstod allvaret av 

sin sjukdom och därför hade svårt att engagera sig i samtal gällande prognos och behandling. 

Att inte förstå allvaret av sin sjukdom samt att ha svårt att engagera sig i vården kan kopplas 

till teorin om transition. Transition beskrivs som ett fenomen i samband med att vara sjuk och 

kan ses som en förändringsprocess som ställer krav på anpassning till en ny situation 

(Bridges, 2004, s .4; Kralik, Visentin & van Loon, 2006). Övergången sker när en persons 

nuvarande verklighet blir störd, vilket orsakar önskad eller oönskad förändring som resulterar 

i behovet att bygga upp en ny verklighet som enbart kan inträffa om personen är medveten om 

de förändringar som sker (Kralik et al., 2006). Vi kopplar därmed detta till vårt resultat och 

förstår att patienter som inte uppfattat allvaret av sin sjukdom befinner sig vid övergången till 

en oönskad förändring. Detta visar vikten av att patienter i detta skede är i behov av stöd 

utifrån sina individuella behov, det kan handla om att stödja patienten i att finna sig själv och 

ta till sig den nya rollen samt identiteten som sjukdomen medför.  
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Att ha svårt att engagera sig i samtal om prognos och behandling kan liknas med en bristande 

medvetenhet för sjukdomen och patienter är därför inte beredda på förändring. Engagemang 

skapas om personen är medveten om fysiska, psykiska, emotionella och sociala förändringar 

vilket bidrar till en upplevelse av större delaktighet i sin vård (Bridges 2004 s.16-17; Kralik et 

al., 2006). Kralik et al., 2006 menar att i en transition är det engagemanget som bidrar till 

förståelse, att söka ny information och förbereda sig inför förändringen. Bridget (2004 s. 128-

129) menar att för att få full förståelse är det viktigt att se meningen med effekten av 

förändringen, därför påverkar medvetenheten nivån av engagemang. Med koppling till teorin 

om transition är det viktigt att sjuksköterskor i omvårdnaden bedömer personens beredskap 

för förändring genom att finna faktorer som kan påverka, underlätta eller förhindra 

transitionsprocess. I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter upplevde 

funktionsnedsättning i kombination med symtom som trötthet och depression något som 

försvårade situationen ytterligare för dem, vilket kan liknas med faktorer som förhindrar 

transitionsprocess. Utifrån denna bedömning kan sjuksköterskor sedan planera och förbereda 

patienten genom utbildning och information samt ett ständigt stöd för att genomgå en lyckad 

transitionsprocess.  

En modell för personcentrerad palliativ vård benämns De 6 S:n och utgörs av begreppen 

självbestämmande, sociala relationer, självbild, sammanhang, strategier och symtomlindring. 

Syftet med modellen är att stärka patienters påverkan över sin egen vård. Modellen kan 

användas som ett hjälpmedel för vårdpersonal i att stödja patienters psykiska och existentiella 

behov (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017 s. 14-15). Genom att koppla dessa 

begrepp till patienters upplevelser som framkommit i litteraturstudien kan vi förstå hur denna 

modell kan användas som intervention i klinisk verksamhet.   

I litteraturstudiens resultat framkom att det var viktigt för patienter att de inte fråntogs hoppet 

i samtal angående prognos och behandling. Hopp är ett begrepp som har stor betydelse inom 

den palliativa vården. Benzein (2013, s. 262) menar att hopp kan ses utifrån två dimensioner, 

att hoppas på något och att vara i hopp. Att inte vilja fråntas hoppet kan liknas med det 

(Morse, 2001; Wiklund Gustin, 2015 s. 259) beskriver att hoppet inte är knutet till att allt ska 

bli som vanligt, snarare till en ny riktning i livet. Det är viktigt att vårdpersonal försöker 

hjälpa patienter att hitta nya mål och återfinna meningen med livet för att bringa hopp, trots 

dåliga nyheter angående prognos och behandling. Vidare är det viktigt att vårdpersonal har 

förståelse för vilka konsekvenser informationen kan ha för patienter och att personal har mod 
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att lämna negativa besked utan att tillägga någonting positivt för att underlätta situationen för 

dem själva. Självbestämmande för patienten kan uppnås genom att vårdpersonal ger dem 

tillräcklig information så att de kan fatta beslut för sin egen vård (Ternestedt et al., 2017 s. 

97).  

Litteraturstudiens resultat visade att den palliativa vården skapade känslor av att värdigheten 

minskade, detta till följd av att vårdpersonal saknade kännedom och medvetenhet om den 

palliativa vården. Värdigheten är kopplad till begreppet självbild och beroende av 

vårdpersonalens förhållningssätt kan patienters självbild och identitet hamna i obalans vilket 

kan medföra att värdigheten kränks. Utifrån modellen de 6 S:n kan begreppet självbild uppnås 

genom att vårdpersonal utgår från patientens egen självbild och försöker skapa förståelse för 

hur patienten uppfattar sig själv i och med sjukdomen (Ternestedt et al., (2017, s. 90-91). 

I litteraturstudiens resultat framkom det även att ett holistiskt förhållningssätt var av betydelse 

för att bemöta såväl fysiska som emotionella och existentiella behov i livets slut. Enligt 

(Carpenter, Girvin, Kitner & Ruth-Sahd, 2008; Puchalski, 2013; Wasserman 2008; Wiebe 

2014) är det holistiska förhållningsättet av betydelse eftersom att det tar hänsyn till såväl 

fysiska, psykiska, emotionella och existentiella behov. Puchalski (2013) och Wiebe (2014) 

beskriver den holistiska och personcentrerade vården som en ”helhetsvård” och förklarar 

vikten av att vårdpersonal ser till hela patienten och inte som en diagnos eller sjukdom. Med 

koppling till resultatet är därför en viktig omvårdnadsintervention att vårdpersonal stöttar 

patienter att se och reflektera över sin livssituation, samt ger patienter tiden till att uttrycka 

sig. Det är även viktigt att vårdpersonal lyssnar aktivt och är lyhörd. En bra grundtanke att 

utgå ifrån är vem patienten är och vad som är viktigt för denne.  

I litteraturstudiens resultat framgick det att patienter hellre föredrog att dö än att behöva 

genomlida långvarig och ohanterlig smärta. Lidandet som ofta uppstår i samband med 

sjukdom och inom palliativ vård är inte enbart är fysiskt, utan även psykiskt och existentiellt 

(Bass, 2010; Puchalski, 2013). Begreppet smärta inom palliativ vård kan vara psykisk smärta 

vilket gör smärtan mycket svårare att klara av (Bass, 2010). Eftersom att huvudsyftet inom 

palliativ vård är att upprätthålla högsta möjliga nivå av funktion och livskvalitet, är det av stor 

vikt att sjukvårdspersonal gör en noggrann bedömning när en patient uttrycker smärta.  



20 
 

Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 
 

Det som diskuteras av Bass, (2010) visar att ett bra hjälpmedel är att be patienter beskriva hur 

smärtan känns, för att fastställa den möjliga orsaken till smärtan. Det är också viktigt att man 

som sjukvårdspersonal inte bortser från icke-farmakologiska behandlingar för smärta. 

Inom omvårdnaden är det viktigt att se till att patienter ligger bekvämt, att observera utsatta 

trycksår områden och regelbunden munvård. Med koppling till modellen de 6 S:n kan 

begreppet symtomlindring uppnås genom att utgå från patientens beskrivning av sina uppleva 

symtom och åtgärda dessa för att främja en lindring av lidandet (Ternestedt et al., 2017, s. 

129). 

I litteraturstudien framkom det att patienter önskade att döendeprocessen inte skulle bli 

långvarig så att de behövde lida. Detta kan ses som existentiellt lidande som ofta förekommer 

hos döende patienter. I vård av patienter i livets slutskede kan detta fenomen vara svårt att 

förstå och hantera eftersom att det ofta förekommer olika typer av lidande i livets slut 

(Boston, Bruce och Schreiber, 2011). Med koppling till resultatet kan detta uttryckas som 

rädsla för att vara börda för andra, känslor av isolering, intensiv rädsla eller rädsla för att dö 

och förstås som att patienter inom palliativ vård i livets slutskede befinner sig i existentiellt 

lidande. Boston et al., (2011) menar dock att det är utmanande för vårdpersonal att skilja 

mellan depression och existentiellt lidande eftersom att det inte finns några väletablerade 

strategier för att definiera existentiellt lidande och bedöma detta tillstånd.  

I litteraturstudiens resultat framgick det att patienter ansåg att döendeprocessen var en ovärdig 

och smärtsam process som var skrämmande och svår att acceptera. Befintligt lidande och djup 

ångest är några av de mest förekommande formerna som uppstår hos patienter som är döende 

(Boston et al., 2011). Av det som framgick i resultatet så är förståelsen för hur vårdpersonal 

bemöter detta lidande under patienters sista dagar outforskat. Enligt Boston et al., (2011) 

används idag behandling i form av palliativ sedering för att motverka existentiellt lidande.  

Litteraturstudiens resultat visade att ett starkt band mellan patienter och deras närstående 

skapade en känsla av existentiell helhet. Med koppling till modellen de 6 S:n är begreppen 

sammanhang och strategier sammankopplade eftersom de fokuserar på existentiella behov 

och patientens egen vilja (Ternestedt et al., 2017, s. 136). Det som diskuteras av Ternestedt et 

al., (2017, s. 136) visar att vårdpersonal kan hjälpa patienten att uppnå sammanhang genom 

samtal blicka tillbaka till patientens föregående levda liv för att finna strategier som de han ta 

hjälp av för att komma vidare i livet.  
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I resultatet framkom det också att religion var av stor betydelse under sjukdomsförloppet och 

under den sista tiden i livet. Religion är en framträdande kraft i patienters liv och framförallt 

då de befinner sig i slutet av livet. Det kan även medföra en förklaring till vad som händer 

efter döden och hjälper patienter att hantera det som är osäkert (Wiebe, 2014).  

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter inte bekymrade sig över döden eftersom 

att det ansåg att det var Guds vilja, samt att en del väntade på att gud genom mirakel skulle 

rädda dem från sjukdomen. Mathisen et al., (2015) menar att religion kan hjälpa patienter att 

lättare klara av sorg, ensamhet och en förlorad mening. Med koppling till resultatet i 

litteraturstudien är det därför viktigt att den palliativa vården bjuder in patienter att samtala 

om dess religiösa tro. När existentiella frågor uppstår måste vårdpersonal uppmärksamma 

dessa och skapa förståelse för om de kan föras samman med den religiösa tron. Enligt Wibe, 

(2014) är det viktigt att vårdpersonal kritiskt analyserar sin egen religiösa tro för att skapa 

medkänsla och empati. I litteraturstudien framkom det också att patienter ville spendera sista 

tiden i livet med deras närstående. Med koppling till modellen de 6 S:n kan sociala relationer 

uppnås genom att vårdpersonalen främjar relationen med patientens närstående, utifrån 

patientens önskemål och behov (Ternestedt et al., 2017, s. 136).  

Metoddiskussion 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303–304) så används begreppen pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet för att beskriva en studies trovärdighet.   

Pålitlighet har stärkts genom att forskningsprocessen tydligt beskrivits och tydliggjort 

tillvägagångssättet med hjälp av tabeller för att förklara hur vi uppnått våra slutsatser. Med 

koppling till Bengtsson (2016) har författarna säkerställt att relevant data inte har exkluderats 

genom att diskutera och läsa igenom materialet flera gånger. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s.303) krävs ett revisionsspår för att uppnå ett visst mått av pålitlighet som hjälper 

läsaren att följa forskarens väg till uppnådd slutsats. I (bilaga 2) presenteras exempel på hur 

meningsenheterna har översatts, kondenseras och kategoriserats för att skapa en klarhet över 

tillvägagångssättet. Även om studien inte kan replikeras så anser vi att en liknande studie 

skulle kunna upprepas av andra forskare vilket styrker studiens pålitlighet (Holloway & 

Wheeler, 2010, s.304).  
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Författarna till denna studie har ringa erfarenhet av kvalitetsgranskning av vetenskapliga 

artiklar, vilket kan ha orsakat brister i granskningen. Kvalitetsgranskningen har gjorts 

individuellt och därefter har resultatet jämförts och diskuterats för att uppnå en 

samstämmighet, vilket stärker pålitligheten gällande bedömning av kvalitén.  

Tillförlitlighet handlar om att deltagarna ska kunna känna igen deras påståenden i texten, 

rörande ett speciellt tillstånd eller situation. Analysen och deltagarnas uppfattningar ska kunna 

bekräftas i det slutliga resultatet (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Författarna till denna 

studie har i möjligaste mån valt att använda meningsenheter som beskrev upplevelsen i form 

av citat. Detta anses minimera risken för att felaktig tolkning har gjorts och ökar därmed 

tillförlitligheten. Bengtsson (2016) menar att tillförlitligheten stärks om författarna använder 

sig av flera olika databaser eftersom att detta minimerar risken för att relevant data i annan 

databas utesluts. I litteraturstudien användes två olika databaser vilket med koppling till 

Bengtsson (2016) stärker tillförlitligheten. Litteratursökningen är begränsad till artiklar 

publicerade mellan 2009-2019 eftersom att evidensbaserad omvårdnad bygger på aktuella och 

vetenskapliga artiklar (Willman et al. 2016, s. 22). Ett intervall på tio år anses ge relevant och 

giltig data som är aktuell idag, vilket stärker tillförlitligheten.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan föras över till andra situationer, 

grupper och kontexter. Det förutsätter att pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet samt 

resultatet är tydligt formulerat för att kunna avgöra om resultatet är överförbart (Mårtensson 

& Fridlund 2017, s.433-434). Överförbarhet beskrivs som att resultatet av en kvalitativ studie 

är tillämpligt även i andra situationer eller deltagare (Holloway och Wheeler, 2010, s.303). 

Detta har diskuterats och vi kom fram till att resultat är överförbart till liknande sammanhang 

inom palliativ vård eller möten med patienter som tagit emot ett negativt besked angående 

prognos. 

Bekräftelsebarhet bedöms utifrån huruvida resultaten och slutsatserna svarar på syftet. Ett 

resultat ska inte redovisas utifrån forskarens egna antaganden och förutsägelser, så kallade 

bias. Med en manifest ansats undveks egna tolkningar och analyser av den ursprungliga texten 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Samtliga resultat översattes från engelska till svenska 

och uttagna meningsenheter kondenserades därefter. Detta kan orsaka att översättningen blir 

felaktig eller att viktigt innehåll utesluts. För bekräftelsebarhet hanterades detta genom att läsa 

igenom materialet var för sig två gånger.  
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Stor noggrannhet har riktas till att inte överföra egna tankar och värderingar vid 

översättningen av texten. Det var också möjligt att gå tillbaka till originaltexten för att 

kontrollera att materialet svarade mot syftet och att förförståelsen var hanterad.  

Trovärdighet innebär att deltagarna känner igen den mening de själva uttrycker för att förklara 

en situation eller ett tillstånd. Det innebär att forskarens slutgiltiga resultat ska stämma 

överens med vad deltagarna har uppgivit i datainsamlingen. Detta innebär för forskarnas del 

att alltid arbeta nära texten (Holloway & Wheeler, 2010, s. 304). Vid innehållsanalysen 

används främst en manifest ansats vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) betyder att 

det uppenbara innehållet i texten framkommer. Latenta inslag gick dock inte att undvika helt. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) förekommer alltid en viss grad av tolkning, som 

textens underliggande budskap eller vad som sägs mellan raderna. En fördel var att artiklarna 

och meningsenheterna valdes ut enskilt för att sedan diskuteras och jämföras tillsammans 

vilket Henricson (2012) menar ökar trovärdigheten i analysen. Författarna till denna studie har 

under pågående analys tydligt med hjälp av sifferkombinationer hänvisat till originaltexten, 

för att kunna spåra meningsenheter till källan. Enligt Holloway och Wheeler (2010) är det ett 

sätt att själv kunna bedöma graden av tolkning.  
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Slutsatser  

Litteraturstudien har bidragit med en fördjupat kunskap om vilka upplevelser patienter har av 

vården från beskedet om obotlig sjukdom till palliativ vård i livets slutskede. Att vara döende 

och befinna sig i livets slutskede innebär stora förändringar som har visat sig skapa liknande 

upplevelser mellan patienter. En slutsats i denna studie är att patienter behöver tydlig 

information för att de ska kunna fatta egna vårdbeslut. Genom teorin om transition kan 

sjuksköterskor hjälpa patienter att bearbeta, hantera och acceptera sin förändrade situation för 

att genomgå en lyckad transitionsprocess och därmed klara av den nya situationen. De 6 S:n 

är en modell för personcentrerad palliativ vård som vårdpersonal kan ha användning av i 

klinisk praxis eftersom att det stärker patientens påverkan över sin egen vård. Genom enkla 

medel kan vårdpersonal göra stor skillnad för patienten vad gäller symtomlindring till att 

bevara patientens relationer och bemöta dess personliga önskemål.  

Patienters upplevelser av vården från beskedet om obotlig sjukdom till palliativ vård anser vi 

är ett område inom omvårdnadsforskningen som är förhållandevis outforskat. Det har 

framkommit i tidigare nämnda studier att det är en utmaning för vårdpersonal att skilja mellan 

depression och existentiellt lidande eftersom det inte finns några väletablerade strategier för 

att bedöma detta tillstånd. Vidare forskning inom existentiellt lidande kan leda till att 

sjuksköterskor får ökad kunskap och trygghet i rollen och förståelse för vad det innebär att 

bemöta patienter i livets slutskede. Ytterligare kunskapsutveckling kan generera användbara 

redskap för sjuksköterskor där målet är att förbättra såväl kommunikationen som 

omfattningen av informationen till patienter. Med utgångspunkt ur vår litteraturstudie hade 

därför vidare forskning om patienters upplevelser av vården i samband med obotlig sjukdom 

och palliativ vård varit önskvärd. 
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Bilaga 1 

 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 
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Bilaga 2 

Exempel på analys av analysenheten. 

Meningsenhet Översatt till 

svenska 

Kondenserad  Underkategori 1 Underkategori 2 Kategori 

”What about you, 

what’s on your 

bucket list?” It’s 

just a trigger; 

people think this 

is a death 

sentence. 2:64 

“Vad finns på 

din att göra 

lista?” Det är 

bara en utlösare 

faktor som får 

personer att 

tänka på att de 

har en dödsdom. 

2:64 

Att få frågan 

angående vad 

som finns på 

”att göra 

listan” är en 

utlösande 

faktor som får 

en att tänka på 

att man har en 

dödsdom 2:64   

 

Att sörja över att 

livet har ett slut 

och att se livet 

från ett annat 

perspektiv  

 

Att sörja över att 

livet har ett slut, 

samt att framtiden 

är oviss 

Att 

framtiden är 

oviss och 

tankar kring 

liv och död 

uppstod 

The truth for me 

is to know what it 

is there for me in 

the future. That’s 

most important 

1:1 

De viktigaste 

för mig är få 

veta hur min 

framtid kommer 

att se ut 1:1 

 

Att vilja veta 

hur framtiden 

kommer att se 

ut 1:1 

 

Att framtiden är 

oviss  

 

Att sörja över att 

livet har ett slut, 

samt att framtiden 

är oviss 

Att 

framtiden är 

oviss och 

tankar kring 

liv och död 

uppstod 

 

She demanded 

her prognosis 

from her 

attending nurse 

so that she could 

make informed 

care decisions 3:4 

Hon krävde 

hennes prognos 

från hennes 

närmsta 

sjuksköterska så 

att hon kunde 

fatta 

välinformerade 

vårdbeslut 3:4 

 

Att vilja veta 

sin prognos 

för att kunna 

fatta 

välinformerad

e vårdbeslut 

3:4 

 

Att vilja veta sin 

prognos  

 

Att känslorna 

kring att vilja och 

inte vilja veta 

sjukdomsprognos 

varierade  

 

Att vilja ha 

tydlig 

information 

för att 

upprätthålla 

hoppet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


