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Sammanfattning    
Med palliativ vård menas att inriktningen på vården är att lindra symptomen, 
möjligheten att bota sjukdomen finns inte längre. Läkaren ska då försäkra sig om att 
livsuppehållande behandlingar inte längre kan påverka sjukdomsförloppet, ta största 
möjliga hänsyn till patientens önskemål och ta det avgörande beslutet att avsluta eller 
avbryta en livsuppehållande behandling. Palliativ vård är på många områden numera 
utbyggd till avancerade hemsjukvårdsteam. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på 
anhöriga eller vårdpersonal och då särskilt sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
palliativa patienter. Därför är det viktigt att tydliggöra patientperspektivet. Syfte med 
denna litteraturstudie var att beskriva befintlig forskning om hur patienter inom palliativ 
vård upplever den sista tiden i livet. Metoden som använts är litteraturstudie och 
resultatet är funnit i 10 vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas med hjälp av fyra 
kategorier; Hopp och hopplöshet, Mening och maktlöshet, Tillgänglighet och ensamhet 
samt Acceptans. Slutsatsen är att den som är allvarligt sjuk och står inför döden bör 
mötas och behandlas av palliativ vård som grundas i hopp, mening, tillgänglighet och 
acceptans. För att förbättra den sista tiden i livet för patienten inom palliativ vård när det 
gäller bevarad värdighet finns det, med stöd i studiens resultat, specifika aspekter att 
beakta. Patienten bör delta i sin vård så långt det är möjligt; Hopp är inte alltid kopplat 
till bot; Vårdarna bör underlätta sociala kontakter; Vårdarna bör vara tillgängliga, även 
när det inte finns något att säga; Allvarlig information bör ges stegvis; och Teamarbete 
med flera olika professioner. 
Nyckelord: Palliative care, dignity palliative care”, “dignity”, “autonomi”, “end of life”, 
“home care”, “next of kin” och “family.  
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INLEDNING 
Sedan 1990 har jag arbetat som sjuksköterska, främst har jag mött och vårdat äldre människor 
i olika vårdformer. Min erfarenhet är att människor ofta har problem med att få behålla sin 
värdighet vid vård i livets slut. Ambitiös vårdpersonal trugar i mat och dryck mot patientens 
vilja. Det ordineras medicinska behandlingar som inte kommer att leda till någon bot, utan 
bara förlänger ett lidande. Jag har också upplevt att döende människor lämnas ensamma med 
sin oro och ångest inför vad som ska komma. Min förhoppning med detta examensarbete är 
att öka kunskapen om vårdandet i livets slut och förhoppningsvis påvisa hur den döende kan 
få behålla sin värdighet. 
 

BAKGRUND 

Vårdvetenskap – en autonom humanvetenskap 
Vårdvetenskap är en autonom humanvetenskap med en egen teorikärna, som är uppbyggd av 
vårdteorier och teorifragment som vårdvetenskapliga avhandlingar har bidragit med (Arman 
et. al. 2015, ss. 15-23). Teorikärnan byggs upp av människans liv i stort och hennes 
erfarenheter då hon drabbas av sjukdomar som utmanar hennes liv och hälsa. Intresset för 
lidandet inom vårdvetenskap kan jämföras med medicinens intresse för sjukdom. Kärnan i 
vårdandet är den verklighets- och världsbild som står för människans djupaste livsfrågor de 
om liv och död, hälsa och lidande samt gott och ont. Ethos står för människans livssyn och 
inre ethos för det som människan innerst inne tänker och känner. Etiken för vårdvetenskapliga 
teorier handlar om vad som är målet med den kunskapssökning som sker i forskningen. Målet 
är att få kunskap om hur man kan förbättra för patienterna då det gäller värdighet, liv och 
hälsa, lindrat lidande och kärlek. I vårdarnas ethos visar sig dennes etiska förhållningssätt och 
hur de bemöter patienten. Inom den kliniska vårdvetenskapen studeras det praktiska 
vårdandet, i den akademiska vårdvetenskapen är det vårdandets väsen som är i fokus. 
Vårdvetenskap och vårdandet är beroende av varandra på ett teoretiskt och på ett 
erfarenhetsbaserat plan, det kan ses som en pendel mellan vårdvetenskapliga begrepp och 
patientens värld. Två huvudriktningar finns inom vårdforskningen den ena är 
professionsinriktad och vill utveckla, utvärdera och beskriva sjuksköterskans arbetsuppgifter, 
den så kallade omvårdnadskunskapen, den andra är substansfokuserad och riktar in sig på att 
utveckla vårdvetenskapen som en fristående vetenskap om vårdandets företeelse (Arman et al. 
2015, ss. 15-23). 
 

Historiskt perspektiv på livets slut och makt över döden 
Varje år dör ca 90 000 personer i Sverige och 80 % av dödsfallen sker på grund av en 
långsamt förlöpande sjukdom. Behovet av vård i livets slut finns hos 70 000-75 000 personer 
(Svenska palliativa registret, 2017). Historiskt sett innebar döden att människor dog i sitt hem 
på grund av olycka eller sjukdom. På den tiden var kyrkan en auktoritet. På 1800-talet skedde 
en omfattande medicinsk utvecklig och läkemedel togs fram som kunde lindra smärta och 
andra symptom. På 1900-talet ökade de medicinska framstegen och fler och fler sjukdomar 
gick att behandla. Platsen för vård av både sjuka och döende flyttades från hemmet till 
sjukhusen, vilket ledde till att fler och fler vårdades och även dog på sjukhus. Makten över 
livet och döden flyttades från kyrkan till den medicinska professionen, begreppet ”den 
moderna döden” bildades. Döden blev härefter oftast en följd av successiv försämring av en 
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kronisk sjukdom (Karlsson &Milberg 2013). Idag är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste 
dödsorsaken med 34 %, följt av tumörsjukdomar som motsvarar 26 % av dödsfallen i Sverige 
(Socialstyrelsen 2017). 

Dödsbegrepp 
”Död” betyder livets upphörande. Jacobsen. (2014, s. 108) hävdar ändå att det finns anledning 
att skilja på fysisk död och människans psykiska död. En människa kan vara fysiskt på dödens 
brant och samtidigt vara helt och fullt levande psykiskt eller vice versa. Vidare använder 
Jacobsen (2014)”social död” som innebär att om en människa lever ett påtagligt trist och 
begränsat liv, kan det vara ett dött eller ett olevt liv. Människan kan då uppleva sig död mitt i 
livet. (Jacobsen. (2014, s. 108).  Begreppet ”att dö” kan enligt en statlig utredning ha tre olika 
betydelser, tillståndet död, händelsen död och själva döendet. Processen kan vara lång under 
månader och år, ibland kan det röra sig om dagar och timmar. Händelseförloppet är alltid 
tidsbegränsat, men det kan vara svårt att fastställa när döendet börjar (SOU 2001:6, s. 
25). ”Mänskligt liv skall alltid räddas utom i de fall då det bara återstår en kort period av stort 
lidande”, skriver Collste. (2012, s. 116). Det överordnade målet för palliativ vårt är att ge 
bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. Den palliativa vården ska varken 
förlänga livet eller påskynda döden. Döendet ska istället ses som en normal process. Viktigt i 
palliativ vård är att lindra smärta och andra besvär. (SOU 2001, s. 55).  

Palliativ vård 
Definitioner och målnivåer 
Palliativ vård är en vårdform som innehåller flera delar, den syftar både till att möta behov 
hos den enskilda patienten och de närstående. Palliativ vård kommer från ordet pallium som 
betyder mantel, manteln är symbol för omsorgen om den döende människan. Begreppet 
härstammar från en händelse när den helgonförklarade Martin av Tours (år 316-397ekr) gav 
sin mantel till en fattig naken människa (Vejde 2016, s. 114). När det inte längre finns någon 
bot inriktas vården på att göra den sista tiden så smärtfri och bra som möjligt. Den palliativa 
vården ska även ge stöd till de anhöriga i sitt sorgearbete (Svenska palliativa registret 2017). 
Alla patienter oavsett diagnos i livets slutskede skall tillförsäkras en palliativ vård på lika 
villkor över hela landet, enligt Svenska palliativa registret (2017). Den palliativa vården kan 
indelas i en tidig och en sen fas, den tidiga syftar till livskvalitet och livsförlängning den 
senare syftar till livskvalitet men ej livsförlängning. (Cancercentrum 2018). Med palliativ 
vård har man tidigare menat vård av patienten med sjukdomar som inte kan botas, numera så 
innefattas även vård av de döende äldre. Det är viktigt att få vara en som man räknar med, att 
få behålla sin identitet och värdighet (SOU 2001:6, s. 56). Palliativ vård kan också vara den 
vårdform som ges till patienter som inte önskar en kurativ behandling. (Lynöe & Juth 2009). 
Det övergripande målet med palliativvård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten 
och dennes familj utan att vare sig förlänga patientens liv eller påskynda döden (SOU 2001:6, 
s. 55). För att sjukvården ska kunna erbjuda en god död för patienten behövs individualiserad 
vård baserad på samtal där patienten kan uttrycka sina önskemål (Karlsson & Milberg 2013). 
Socialstyrelsen (2001) slår fast att den palliativa vården ska uppfylla patientens behov av 
medicinsk omvårdnad samt den döendes behov av trygghet och omtanke. 
Människovärdesprincipen skall vara ledande, att alla människor är lika mycket värda och har 
rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning, ska vara ledande 
Socialstyrelsen skriver också att den palliativa vården är otillräcklig och ojämnt fördelad över 
landet, detta ska utvecklas för att skapa en förändring (SOU 2001:6, s. 54).  
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WHO:s (2002) definition av palliativ vård innehåller följande målbeskrivning: 
Lindra smärta och andra plågsamma symptom 
Bekräfta livet och betrakta döden som en normal process 
Inte påskynda eller fördröja döden 
Integrera de psykosociala och andliga aspekterna av patientvården 
Stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden 
Stödja de närstående under patientens sjukdom och i deras sorgearbete 
Genom ett tvärprofessionellt förhållningssätt inrikta sig på patientens och de närståendes 
behov   
Främja livskvalitet som kan påverka sjukdomsförloppet positivt 
Vara tillämpligt i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier som syftar till att 
förlänga livet, såsom kemoterapi och strålning, samt även de undersökningar som behövs för 
att bättre förstå och ta hand om plågsamma kliniska komplikationer (Axelsson 2016, s.13-14). 
 
Socialstyrelsens nationella målnivåer för palliativ vård i livets slutskede (Palliativa registret 
2017). 
Munhälsobedömning under sista levnadsveckan – minst 90 % av patienterna 
Smärtskattning under sista levnadsveckan 100 % av patienterna 
Vid behovsordination av opioider mot smärta under sista levnadsveckan – minst 98 % av 
patienterna 
Vid behovsordination av ångestdämpande läkemedel under sista levnadsveckan- minst 98 % 
av patienterna 
Utan förekomst av trycksår under sista levnadsveckan – minst 90 % av patienterna 
Brytpunktsamtal – minst 98 % av patienterna (Palliativa registret 2017). 
 
Omvänd behovstrappa och matleda 
Maslows behovstrappa ( se Karlsson 2017, s 103)  har sju nivåer. Grundläggande behov är att 
människan först och främst måste få mat, dryck sömn och någon stans att bo. Andra steget på 
trappan är trygghet då inbegrips personlig och ekonomisk säkerhet, hälsa och socialt 
skyddsnät vid sjukdom. Därefter kommer behovet av kärlek och gemenskap att känna sig 
delaktig. Följande steg är behov av uppskattning, kognitiva behov och estetiska behov. Den 
översta punkten är självförverkligande att låta sitt eget komma till uttryck genom att få ägna 
sig åt det personen innerst inne vill. Enligt Maslow måste de underliggande först och främst 
vara uppfyllda innan de övre kan uppnås (Karlsson 2017,s. 103). Emellertid, när en person 
närmar sig livets slut kan behovstrappan vändas. Minskad aptit och hunger är en del av 
döendet. Fet och proteinrik mat leder till illamående och annars normala vätskemängder kan 
leda till att patienten svullnar och får svårt att andas. Genom att fukta munnen utan att belasta 
kroppen med stora mängder vätska kan man lindra törst via de törstreceptorer som finns i 
munnen. Anhöriga och även vårdpersonal kan känna oro över att den sjuke inte har någon 
aptit och inte äter. I tidigt palliativt skede är aktivt nutritionsstöd viktigt men det är normalt att 
den sjuke inte äter i slutskedet av livet. Vid livets slut är det därför viktigt att visa följsamhet 
när det gäller vad patienten vill och kan få i sig. Att sluta att äta och dricka ingår i ett normalt 
döende, skriver (Axelsson 2016,s. 244). Behovet av mat och dryck minskar, till en början kan 
det vara att patienten inte orkar äta och dricka, det är för påfrestande, till slut  vill personen 
inte ha vaken mat eller dryck. Kroppen förbereder sig på att dö. (Ternestedt et. al)2017, s. 
132). Matledan leder till viktminskning och både patienten och de anhöriga ser denna 
förändring, den kan kännas lockande att tillföra extra energi i form av protein och fett men 
detta är inte längre positivt för patientens välbefinnande. Fråga om total parenteral nutrition 
kan komma på tal men det är inget positivt för den döende, denna behandling kan inte 



 
8 

 
 

förlänga livet men det kan orsaka onödigt illamående och medföra onödigt lidande för 
patienten, hävdar Axelsson (2016, s. 245). Enligt Sokrates "dör man inte för att man slutar att 
äta och dricka. Man slutar äta och dricka för att man ska dö" (Widell 2003, s. 94). 
 
Trötthet är ett av de vanligaste symptomen hos patienter med palliativ vård, rapporterad hos 
80 % av cancerpatienterna och hos upp till 99 % av patienterna efter radio- eller kemoterapi 
skriver Radbruch, Strasser och Elsner et al. (2008). Trötthet spelar också en viktig roll i 
palliativ vård för icke-cancerpatienter, med stora andelar av patienter med HIV, multipel 
skleros, kronisk obstruktiv lungsjukdom eller hjärtfel som berättar om utmattning.  I det sista 
skedet av livet kan trötthet ge skydd och skydd mot lidande för patienten och således kan 
behandling vara skadlig. Identifiering av tidpunkten, där behandling av trötthet inte längre 
anges, är viktigt för att lindra lidande i slutet av livet (Radbruch et al.,2008). 

Brytpunktssamtal 
Det är läkarens ansvar att ha ett brytpunktssamtal med patienten och besluta att det är palliativ 
vård som är den bästa medicinska vården för patienten, enligt Johansson (2014, s.102-103). I 
bästa fall så görs detta i god tid, veckor eller månader före att patienten dör. Då ges möjlighet 
för patienten och närstående att anpassa sig och planera vad man vill prioritera att göra den tid 
som finns kvar av livet. Tyvärr är det vanligt att brytpunktssamtalet kommer akut efter en 
kraftig försämring då det bara är dagar kvar att leva. Det är det ändå viktigt för anhöriga att 
samtalet genomförs för att kunna åstadkomma bästa planering av de palliativa åtgärderna 
även om patienten är så dålig att denne inte kan ta del av samtalet. Brytpunkt till palliativ 
vård, är en övergång till palliativ vård i livets slutskede där målet för vården är att lindra men 
inte att bota. Brytpunkssamtal är ett samtal mellan patient och läkare där den fortsatta vården 
diskuteras utifrån behov, önskemål och tillstånd. Om patienten önskar de kan även anhöriga 
vara med vid samtalet. Brytpunktssamtalet ska dokumenteras i patientjournalen. I ett 
brytpunktssamtal kan patienten välja att blunda för informationen, om läkaren säger att man 
kan sätta in en behandling men att den är lindrande och inte botande kan patienten välja att 
endast höra att sjukdomen kan behandlas (Johansson 2014, s.102-103). 
 
Även Socialstyrelsen (2018) skriver att det är behandlande eller tjänstgörande läkare som ska 
ha samtal med patienten när vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande. 
Det samtalet ska innehålla hur den fortsatta vården ska vara utifrån patientens tillstånd behov 
och önskemål. Om patienten vill det ska anhöriga erbjudas att vara med vid samtalet. Många 
läkare saknar kännedom om varför dessa samtal är viktiga och är rädda för att möta sin egen 
rädsla, enligt (Johansson 2014, s. 102-103). Syftet med samtalet är att ge patienten möjlighet 
att förbereda sig inför kommande vård och behandling (Socialstyrelsen 2018).   
 
När brytpunktsbedömningen fastslagit att det är palliativ vård som är bäst för patienten så är 
målet symptomlindring och stöd till närstående.(Axelsson 2016,s.91). Socialstyrelsen 
föreskriver att i samband med beslutet om att avbryta en behandling eller inte sätta in en 
livsuppehållande behandling ska läkaren:  
- ställa en säker diagnos 
- försäkra sig om att livsuppehållande behandlingar inte längre kan påverka 
sjukdomsförloppet 
- ta största möjliga hänsyn till den sjukes egen önskan 
- ta det avgörande beslutet att avsluta eller avbryta en livsuppehållande behandling i enlighet 
med vetenskaplig och beprövad vetenskap (SOU 2001:6, s. 68). 
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Medicinsk etik 
Grunderna för den medicinska etiken är godhetsprincipen, det är en moralisk plikt för läkare 
och sjukvårdspersonal att lindra smärta. Alla medel som finns ska användas för att lindra 
smärta hos en svårt sjuk patient. En annan grundprincip är Principen att inte skada. Den har 
länge lett till en underbehandling av smärta eftersom man trott att kraftfulla smärtmedel 
innebär risk för allvarliga biverkningar som andningsdepression och för tidig död. 
Vetenskaplig grund finns för att det är tillförlitligt att använda dessa medel. Biverkningar som 
t.ex. förstoppning och illamående ska åtgärdas. Dåsighet kan vara ett övergående symtom om 
det är möjligt ska det undvikas då att anhöriga behöver ha kontakt med patienten intill döden. 
Att balansera mellan symptomlindring och negativa effekter av behandlingen kallas principen 
om dubbel effekt. Priset för smärtlindring kan ibland vara sedering, men ska inte vara målet i 
sig. Vid vård i livets slut ska behandlingen varken förlänga eller förkorta livet (Socialstyrelsen 
2003, s. 30). 
 

Helhetsomhändertagande 
Inom palliativ vård krävs det specifik kunskap för att hjälpa människor med obotlig och 
livshotande sjukdomar, det är en helhetsomhändertagande vård med en egen vårdfilosofi. Den 
palliativa vårdens mål är att är att ge förbättrad livskvalitet till den som är svårt sjuk 
(Axelsson 2016, s. 12). Den palliativa vårdens fyra hörnstenar är Symptomlindring i vid 
bemärkelse. Samarbete i mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation mellan 
personer i arbetslagen och med de anhöriga, för att understödja patientens livskvalitet. Stöd 
till närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet Ett av den palliativa vårdens 
huvudsakliga mål är således att lindra smärta och andra symtom. Men den palliativa vården 
ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och 
andligt/existentiellt stöd för patient och närstående.  Den palliativa vården ser döendet som en 
normal process, den varken påskyndar eller fördröjer döden. Den stödjer människor att leva 
med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut(SOU 2001:6, s. 55-56). 
 
Symptomlindring. Symtomen som döende människor drabbas av i livets slutfas, oavsett 
grundsjukdom, är i stort sett samma. Exempel på dessa kan nämnas ångest, nedstämdhet, 
smärta, illamående, orkeslöshet, hosta, förstoppning, diarré och muntorrhet. Alla dessa 
symtom kräver behandling och utvärdering var för sig (SOU 2001:6, s. 25). Symptomlindring 
ska erbjudas för fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. ”Total pain” innebär 
lindring av fysisk, emotionell, social, andlig och existentiell smärta eller lidande. Grundsynen 
är basal och ger en samlad bild av begreppet smärta. Det är inte endast den fysiska smärtan 
utan det innefattar alla de besvär som kan uppkomma inom den palliativa vården (Information 
från läkemedelsverket 6:2010, s. 27). Det finns olika skäl till att patienten inte berättar om sin 
smärta, det kan till exempel vara att patienten inte vill berätta om sin smärt för då medges en 
försämring i sin sjukdom. Det finns inga speciella skattningsskalor för att skatta smärta hos 
palliativa patienten med sänkt medvetande grad och/eller förvirringstillstånd. Detta är något 
som det behövs utforskas mera, enligt Fürst (Information från läkemedelsverket 6:2010). En 
födande kvinnas rätt till att påverka sin smärtlindring ses som en självklarhet, så borde det 
också vara för patienter i det palliativa skedet. Det vill säga att palliativa patienter erbjuds den 
symptomlindring som de önskar (Ingvar, Lagercranz, Lynnøe, Fyrst, Frostengård & Rynning 
2009, s. 46). All smärta kan inte behandlas så att patienten blir smärtfri men ambitionen måste 
alltid vara att erbjuda viss smärtlindring och göra det möjligt för patienten att få en värdig och 
fungerande tillvaro (Socialstyrelsen 2003, s. 31). Icke-opioider ska användas vid lätt smärta, 
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opioider såsom kodein vid måttlig smärta och starka opioider vid svår smärta skriver Fürst 
(Information från läkemedelsverket 6:2010).  
 
Vid palliativ sedering sänks medvetandegraden med lugnande och ångestdämpande medel i 
syfte att patienten inte längre ska uppfatta några svåra symtom. Om patientens 
medvetandegrad hålls sänkt till patienten avlider talar man om kontinuerlig palliativ sedering, 
medan man i fall där patienten med vissa mellanrum väcks igen talar om intermittent palliativ 
sedering. Kontinuerlig palliativ sedering används när döden ändå är förväntad inom någon 
eller några få dagar. Den palliativa sederingen som sådan bedöms inte påverka tiden för 
döden.(Smer 2017:2,s.36). När beslut fattas om att avbryta eller inte inleda en 
livsuppehållande behandling, oavsett om det fattas på medicinska grunder eller av respekt för 
patientens självbestämmande, utgör det inte dödshjälp. (Smer 2017:2, s. 38).Livskvaliteten i 
livets slutskede kan ibland upplevas så dålig att patienten önskar få hjälp att dö. (Smer 2017:2, 
s. 43). Om en framåtskridande och inte behandlingsbar sjukdom kan ge ett förutsebart 
kroppsligt eller själsligt lidande som är outhärdlig anser arbetsgruppen att assisterat döende 
borde kunna tillåtas. Detta för att stärka patientens rätt till självbestämmande och motverka att 
patienten skadas då livet förlängs med alla tillgängliga medel. Genom att tillåta assisterat 
döende kan andelen självmord hos äldre minskas. Förutom den generella strävan mot att 
stärka patientens ställning och rätt till självbestämmande handlade det om att motverka risken 
att patienter i livets slutskede far illa när man förlänger livet med alla till buds stående medel. 
Man trodde också att en legalisering av assisterat döende skulle kunna leda till färre självmord 
bland äldre (Smer 2017:2, s. 44). 
 
Psykisk smärta Minnen om ouppfyllda drömmar och känslor om ouppfyllda önskningar kan 
välla in, detta kan utlösa kedjereaktioner som leder till känslomässigt utåtagerande. Patienter 
vid livets slut kan uppleva ångest som kommer av oupplösta problem och tidigare händelser, 
Patientens känslor kan växla mellan förnekelse och insikt, accepterande och protest samt 
revolt och underkastelse (De Marinis 1998, s. 40). 
 
Social smärta Rädsla för att bli övergiven och behöva dö ensam är den första nivån, efter det 
kommer smärta av förändrade sociala roller förändringen att bli beroende kan framkalla 
stressreaktion både för den döende och för dennes anhöriga (De Marinis 1998, s.41). 
Existentiellt lidande. Studier visar att andliga och existentiella behov försummas, ofta 
undviker personal inom vården frågor kring dessa behov. Det är viktigt med förståelse för 
lidandets olika faser, att lyssna och bemöta den döendes olika känsloyttringar så att de kan 
leva så smärtfritt som möjligt fram till sin död. WHO betonar att detta är en samordnad del i 
den palliativa vården. Det existentiella lidandet och andliga lidandet ligger nära varandra och 
handlar om de stora livsfrågorna, livets mening, guds existens och om det finns ett liv efter 
döden. Frågor kan komma upp om framgång och misslyckanden samt saker man upplever 
man har missat i livet (SOU 2001:6, s. 34). 
Det är viktigt att komma ihåg att existentiell smärta inte alltid är ett tecken på sjukdom utan i 
stället kan vara ett tecken på mognad som innebär att patienten förbereder sig för livets sista 
utmaning nämligen döden. Den existentiella dimensionen av smärta innehåller människans 
möjlighet att skapa mening, hur döden upplevs och hur värdighet, respekt och integritet kan 
bibehållas vid livets slut. För att bemöta existentiell smärta behövs särskilda egenskaper som 
traditionellt förknippas med själavårdare (De Marinis 1998, s. 42). 
 
Palliativt vårdteam och kommunikation. Ett vårdteam kan bestå av läkare, sjuksköterskor 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister socialarbetare och präster. Tillsammans bör de 



 
11 

 
 

inneha kunskap då det gäller att bemöta patientens frågor om livet, meningen och döden, 
oavsett patientens filosofi och religion. Sjukvårdspersonalen beskriver att existentiella frågor 
har stor betydelse, men känner att det saknas kunskap om hur patienten kan stödjas. 
Patientens behov ska hörsammas så mycket som det går. Teamarbete är därför av stor vikt då 
det gäller palliativ vård (Johansson 2014, s.71). Ett kännetecken för palliativvård är att den 
bedrivs som helhetsvård, som ska möta alla former av lidande hos svårt sjuka patienter och 
deras närstående. För att ett team ska kunna möta patienten och de närståendes olika behov 
krävs yrkesföreträdare med olika kompetenser. Sjuksköterskan agerar som spindeln i nätet 
och förutom sina egna direkt vårdande insatser ska hon samordna teamets insatser. 
Sjuksköterskan samlar in smärtinformation och dokumenterar detta i omvårdnadsjournalen. 
Läkaren har ansvar för diagnos och behandling. Läkaren har ansvar för att fastställa brytpunkt 
och att staka ut den fortsatta behandlingen i samråd med patienten och dennes anhöriga. 
Sjukgymnasten har hand om viktiga delar i den palliativa vården och ger icke farmakologisk 
behandling såsom rörelseträning, andningsstöd, massage, TENS och avslappning. I 
samverkan med arbetsterapeut anpassa även hjälpmedel. Arbetsterapeuten har hand om att 
förskriva tekniska hjälpmedel och göra bostadsanpassningar. Arbetsterapeuten har även en 
roll i att ge information till patient och närstående för att öka livskvalitet och minska risk för 
olyckor och smärtgenombrott. Kurator hjälper till med kristerapi och samtalsbehandlingar, 
hon har även en roll att ge stöd i ekonomiska och sociala frågor. Psykolog/psykiater kan 
stödja patient och närstående då det gäller psykologiska och psykiatriska problem som kräver 
särskild kunskap. Psykolog/psykiatriker kan även bidra till stöd och handledning för 
vårdpersonalen. Präst/diakon kan ge samtalskontakt då det gäller religiösa och existentiella 
frågor. Teamets behov av öppenhet för att samordna vården kan upplevas som ett hot i en fas 
då integriteten kan vara särskilt viktig då kan samtal med Präst/diakon vara av värde. 
Samarbetet i det multiprofessionella teamet är kärnpunkten i den palliativa vården, stor vikt 
ska läggas på dagliga rutiner, gruppmöten, rapporter och ronder (Socialstyrelsen 2003, s. 65-
66). Eftersom allt fler palliativa patienter kommer att vårdas i kommunens särskilda boende 
och i det egna hemmet så måste primärvården utvecklas och byggas ut. De medicinska 
bristerna på de särskilda boendena måste tas bort, detta kan möjliggöras genom en ökad 
läkarmedverkan för att stödja och handleda sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Ökad 
läkarmedverkan och ett större ansvarstagande av läkarna behövs för patienterna då de i livets 
slutskede ofta har flera sjukdomar och ett sammansatt vårdbehov som kräver en fast 
läkarkontakt. SOU (2001:6, s. 58).  
Stöd till närstående. Personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre har rätt att få stöd av Socialtjänsten (SOU 2001:6). Närstående gör ofta stora 
insatser vid vård i livets slut därför är det viktigt att de känner sig delaktiga och får rätt 
information. Närståendestöd innebär att det ges praktiskt och emotionellt stöd under 
sjukdomstiden. Praktiskt stöd kan till exempel vara att om patienten vårdas i hemmet, att hjälp 
ges med hushålls sysslor eller att den anhörige blir avlöst några timmar. Behoven hos 
anhöriga kan variera under sjukdomstiden beroende på hur patienten mår. Behov som ska 
tillgodoses är behovet av information, att få vara vid den sjukes sida och att få delta i 
omvårdnaden. Stöd ska även ges efter dödsfallet för att hantera situationen och sin sorg. 
Många gånger har de närstående ett flertal frågor en tid efter dödsfallet, det kan röra sig om 
sjukdomen, behandlingar givna och uteblivna sådana. De kan grubbla över vårdens innehåll 
och personalens agerande. Erfarenheten visar att det ofta finns ett gott stöd direkt vid 
dödsfallet, men att det långsiktiga stödet brister. Anhöriga bör erbjudas minst ett samtal för att 
tala om den avlidnas sista tid (SOU 2001:6, 62). 
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Olika religioners perspektiv på döden och döendet 
Människor föds och dör i ett kulturellt sammanhang. Människor blir medvetna om sin kultur 
när något sker som påverkar dem. Hälsa och ohälsa har olika betydelse i olika kulturer, en 
vårdtagare från en kultur kan reagera helt olikt en från en annan. För vissa kan sjukdomen 
förknippas med skuld och skam. De Marinis (1998, s. 24). Invandrare kan uppvisa tre sätt att 
anpassa sig till det svenska samhället. Försvenskning, att glömma sin kultur och överta 
majoritetens kultur, detta upplevs för de flesta över 15 år som mycket problematiskt. (Barbosa 
da Silva & Ljungquist (2003, s. 239.) Integrering innebär att anpassa sig till den svenska 
kulturen samtidigt som man behåller de värderingar som bedöms som oförenliga med den 
svenska kulturen (Barbosa da Silva & Ljungquist 2003, s. 242).Isolering kan vara en tredje 
strategi som en del minoritetsgrupper använder sig av för att kunna överleva och behålla sin 
kulturella identitet i en miljö som de upplever främmande och ibland fientlig för dem. 
Barbosa da Silva & Ljungquist (2003, s. 238). Ingen ska behöva anpassa sig helt och hållet 
behöva anpassa sig till gällande normer och förhållanden. För att uppfylla detta krävs att 
sjukvården skaffar sig kunskaper om olika grupper och deras olika behov. Patienter med 
utländsk härkomst kan känna sig främmande inför sjukvården, de känner sig underlägsna 
vårdaren som både är bekant med vården och arbetar i den. (Barbosa da Silva & Ljungquist 
2003, s. 240). Enligt Socialstyrelsens rapport (SOU 2006:78) har personer som inte är födda i 
Sverige lägre förtroende för vården, de är också mindre nöjda med den information och det 
bemötande de får jämfört med de som är svensk födda. (Björngren Cuadra 2010, s. 22). 
 Utifrån sociologen Antonovskys begrepp Känsla Av SAMmanhang (KASAM) kan man 
förstå att kultur med dennes värderingar och normer har stor påverkan på människans 
välbefinnande, kulturen har en klargörande funktion som gör individens värld begriplig. 
(Björngren Cuadra, C 2010, s. 51). Synen på vad som är hälsa och sjukdom kan skilja sig. I 
västvärlden definierar man hälsa och sjukdom biokemiskt, en skada eller obalans som kan 
repareras. Sjukdomen kan således undersökas, upptäckas och behandlas oberoende av 
patientens sjukdomsupplevelse. Människan är identisk med sin kropp och är ett fysiskt 
naturföremål. I många traditionella kulturer betraktas hälsa och sjukdom som något man i 
första hand känner, man söker hjälp när man känner smärta. I dessa kulturer är man sjuk när 
man har ont. Dessa patienter betraktar sina symptom som tillräckliga bevis på att han/hon 
verkligen är sjuk. Dessa patienter blir förvånade över att vårdpersonalen är mest intresserade 
av dem som ett objekt för undersökningar. Motsatt kan påståendet att han/hon är sjuk bemötas 
med misstro då patienten själv inte känner några symptom. (Barbosa da Silva & Ljungquist 
2003, s. 194). För många invandrare i Sverige är det obegripligt och otäckt att en del 
skandinaver dör ensamma, för många patienter är det orimligt att inte få dö med sin familj 
runtomkring sig (Hanssen 2010, s. 205). 
 

Tolkservice 
Information ska anpassas efter var och ens förutsättningar. (SOU 2001:6, s. 74). För att kunna 
förstå och förmedla information, samt kunna utöva sitt självbestämmande är det därför viktigt 
att patienten och dennes anhöriga förstår språket. Problem med detta kan leda till att vården 
känns otillfredsställande. Vårdgivarna bör införa tydliga rutiner för hur tolkservice ska 
användas, då det gäller personer med olika kommunikations problem, det kan vara syn, hörsel 
eller språksvårigheter. Det är bra om det finns personal som talar samma språk som patienten 
för att underlätta kommunikation och kontakt i den vardagliga vården. Särskilt dementa 
patienter kan ha tappat det inlärda språket och återgår till sitt modersmål. Det är 
verksamhetschefen, ibland den medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har ansvar att det 
upprättas tydliga rutiner för hur tolkservice ska användas (SOU 2001:6, s. 74). Maktbalansen 
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är ojämn då vårdarna både känner till systemet och är utövare av det. Bristfällig användning 
av tolk kan leda till en utövning av makt genom att hindra patienten från att uttrycka känslor 
och behov. Utövning av makt kan ske genom att inte arbeta för att patienten förstår språket 
och vad som sägs. Brister i förståelsen kan även bero på att tolken inte har tillräckliga 
kunskaper för att kunna översätta, att tolken översätter efter behag eller att det som tolkas 
saknar betydelse för patienten (Hanssen 2010, s.119). 

Hemmet, särskilt boende eller sjukhus 
Att dö på sjukhus är inte längre det vanligaste, vilket innebär att fler och fler dör i sitt hem 
eller på så kallade särskilda boenden, skriver Socialstyrelsen (2001). Då friska personer 
tillfrågats om var de vill dö svarar den övervägande delen att de vill dö i sitt eget hem. Men då 
personerna faktiskt är på väg att dö kan dessa önskningar ändras. Den bakomliggande orsaken 
kan vara osäkerhet över möjligheterna att få rätt medicinsk vård och hur det ser ut då det 
gäller stöd från anhöriga. Rädsla för att bli en belastning för sina anhöriga kan uppkomma 
som avgör om patienten vill vårdas i sitt hem eller ej (SOU 2001:6, s. 27). På sjukhus upplevs 
det att snabb lindring av smärttillstånd kan erbjudas, men patientens autonomi kan vara utsatt 
i en sjukhusmiljö. Anhöriga saknar dessutom ofta information och kommunikation med 
vårdgivaren. På särskilt boende har patienten ofta bott en längre tid och är där tryggare än på 
ett sjukhus. Den medicinska vården är dock mindre utvecklad och det saknas ofta 
specialutbildad personal. Detta kan medföra problem om komplikationer tillstöter, de ökade 
medicinska behoven kan medföra transport till sjukhus. Efter en hastig förflyttning till den 
främmande miljön på sjukhus kan det då bli en kaotisk istället för en fridfull död. Det ordinära 
hemmet är den plats där patientens autonomi bäst kan skyddas och tillvaratas. Vid vård i 
hemmet är patienten och de anhöriga speciellt beroende av kvaliteten på den vård som 
erbjuds. Det finns skillnader mellan kommunerna hur kvalificerad vård den döende kan 
erbjudas. I kommuner som saknar specialiserad hemsjukvård kan det finnas brister i 
samarbetet mellan de olika inblandade vårdgivarna. Så kallad ”dubbelvård”, då det finns en 
inriktning på den palliativ vården samtidigt som det finns läkarordination på rehabiliterande 
åtgärder, har personal upplevt att det ges onödiga och plågsamma behandlingar för anhörigas 
skull. Det kan ibland upplevas som att personalen saknar kompetens att vårda döende i 
hemmet, särskilt personal vid hemtjänsten har visat sig ha sämre stöd från sin arbetsgivare då 
det gäller denna vårdform (SOU 2001:6, s. 35). I hemmet finns ledtrådar till patientens 
personlighet, specifika intressen och vilket liv som levts. Med hjälp av dessa ledtrådar kan 
förståelsen öka. Fotografier och andra ledtrådar som visar vem patienten har varit innan 
sjukdomen upplevs positivt av personalen som vårdar patienten i hemmet. (Karlsson 2008, s. 
104). När vården sköts i hemmet är det patienten som till stor del styr till skillnad från i 
sjukhusvård där personalens och avdelningens rutiner är det som styr. I hemmet är personalen 
gäster, då vården ”flyttar in” kan det bli en obalans i maktförhållanden. Personalen är expert 
på den vård som efterfrågas och kan känna behov av kontroll. men i hemmet får personalen 
inrätta sig efter patienten (Karlsson 2008, s.220-221). Hemmet kan emellertid också vara en 
plats för ofrihet och patienten kan hamna i en beroendeställning och känna sig som en 
belastning för sina anhöriga (Karlsson 2008, s.71). Socialstyrelsen understryker vikten av att 
huvudmännen inom sjukvården har gemensamma mål och avstår från revirbevakning. Det är 
även viktigt att kommunernas primärvård får ökad tillgång till läkare och alla övriga 
personalkategorier med specialistutbildning inom palliativ vård, för att tillgodose patienternas 
specifika behov (SOU 2001:6, s. 33) 
Hospice 
Den brittiska sjuksköterskan, kuratorn och läkaren Circley Saunders startade St Christophers 
hospice i England år 1967. Hon hade upptäckt att många patienter hade blivit lämnade 
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ensamma med sitt lidande. De döende patienterna hade smärtor av både fysisk, psykisk, 
social, andlig och andlig art. Hon menade att vården måste utgå från ett holistiskt synsätt, där 
fokus läggs på patientens tankar, livsåskådning, livssituation, känslor och sociala liv. 
Saunders hospice verksamhet spreds till så småningom till andra länder och döden började 
jämföras med födelsen, att det var en naturlig del av livet som man vill bestämma själv hur 
det ska vara. Hospice filosofin har sin grund i kristna och humanistiska värden. 
Grundläggande för detta är att respektera patientens filosofiska och religiösa syn på livet. 
Vården ska förmedlas genom god symtomlindring och stöd till närstående under 
sjukdomsperioden och efter patientens död. Vården ges i team i en så hemlik miljö som 
möjligt, döden ska ses som en del i livet i stället för något som med alla medel ska bekämpas 
(Karlsson 2008, s. 57). I sammanhanget kan nämnas att Dame Circley Saunders kom att 
avsluta sitt eget liv år 2005 vid St. Cristopher´s hospice vid en ålder av 87 (Chochinov2006). 
Utredning, I livets slutskede (SOU 1979:59), kom fram till att särskilda hospice enheter inte 
borde införas utan denna vårdfilosofi skulle finnas på all vård av döende patienter. Därefter 
har det växt fram flera palliativa vårdenheter och de uppgår idag till över 100 enheter. I 
Sverige finns numera hospice på flera platser, först var Bräcke Västergård i Göteborg och 
Stortorpskliniken i Stockholm (Karlsson 2008, s. 57). 
 

Värdighet 
Riksdagsbeslut om en värdig död 
Regeringen tillsatte en statlig utredning 1992 som fick i uppdrag att bedöma och ta fram 
grundläggande etiska tankesätt som ska ligga till grund för prioriteringar inom hälso- och 
sjukvården. Slutbetänkande "Vårdens svåra val" godkändes av riksdagen 1997. Denna 
proposition överensstämmer väl med Hälso- och sjukvårdslagen sedan 1982. Tre principer ska 
ligga till grund för prioriteringar, människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
och kostnadseffektivitetsprincipen. Dock ska människovärdesprincipen gå före behovs- och 
solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen (Ternstedt 1998, s. 110). I Hälso- och 
sjukvårdslagens andra paragraf (1982;63) kan man läsa ”Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet”. Värdighet i livets 
slutskede är olika för den enskilda människan utifrån dennes person och hennes upplevelser 
och erfarenheter i det tidigare livet. För att få fram vad värdighet kan vara finns det två vägar 
att gå genom att hålla sig uppdaterad med de vetenskapliga diskussionerna och att tala med de 
äldre, enligt (Ekwall 2010, s. 30-31). Att få lov att känna sig värdefull trots att man är gammal 
och i behov av hjälp stärker den upplevda värdigheten (Edlund 202, s. 83). 
 

Patientens livsberättelse 
Ett svenskt pilotprojekt som startade 2011, syftar till att svårt sjuka i livets slut får berätta sin 
livshistoria, som sen blir en självbiografisk dokumentation. Ansvarig är Olav Lindqvist som 
arbetar som sjuksköterska och forskare. Han har samarbetat med Carol Tishelman professor i 
omvårdnad. Datainsamling har gjorts i Danmark, Kanada och Australien. Det framkom att 
patienter ville lämna något efter sig som man inte själv orkat göra (Johansson 2014, s. 86). 
I situationer då patienten saknar förmåga att förmedla sina önskningar ska hänsyn tas till 
tidigare viljeyttringar. Lösning på detta kan vara livstestamente och system där någon går in 
som ställföreträdare för patienten. Beslutsoförmögna patienter bör ha en ställföreträdande 
person som kan hävda patientens egna önskningar då det gäller vården. Detta förekommer i 
andra länder men är inte helt utbyggt i Sverige. Det optimala är givetvis att en välinformerad 
och beslutsförmögen patient som själv ta ställning till sin vård (SOU 2001: s. 66). 
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.  
Värdeskapande  egenskaper hos vårdaren Biesteks sju principer för en god omvårdnad, har en 
funktion som kriterier för att identifiera de värdeskapande egenskaper hos vårdaren och kan 
användas som styrdokument för omvårdnaden (Barbosa de Silva & Ljungquist 2007). De sju 
principerna är individualisering, att bli behandlad som en unik person som blir behandlad 
utifrån sina behov. När patienten känner sig accepterad som den hon är och känner sig 
förstådd kan patienten gå in i en hjälptagande relation. Avsiktligt uttryckande av känslor att 
tillåta patienten uttrycka både positiva och negativa känslor. Kontrollerat emotionellt 
engagemang. Att vårdaren kan tillfredsställa patientens behov att få bli lyssnad på. Att få 
beskriva sina tankar och bli lyssnad på. Accepterande - att bli accepterad som den man är, att 
bli behandlad med respekt och få känna sig trygg i sig själv. Icke dömande attityd att 
patienten inte ska bli dömd för sitt beteende. Patientens självbestämmanderätt- rätt att själv 
bestämma över om patienten vill ta emot eller avstå från den vård som erbjuds. 
Konfidentialitet- innebär vårdarens absoluta tystnadsplikt, att den information som delges i 
förtroende inte ges till någon annan (Barbosa de Silva & Ljungquist 2007,s.288)  

Eutanasi/assisterad dödshjälp 
Dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande åtgärden som 
leder till patientens död kallas eutanasi. Dödshjälp där patienten själv utför den avgörande 
handlingen benämns som assisterat döende(Smer rapport 2017:2,s. 29). "Statens medicinsk-
etiska råd (Smer) ger råd i medicinsketiska frågor till regering och riksdag men riktar sig 
också till andra intressenter. I rådets uppdragsbeskrivning ingår att samla in och väga 
faktamaterial och vara ett organ för informations- och åsiktsutbyte, att stimulera 
samhällsdebatten i medicinsk-etiska frågor samt att ha rollen av förmedlande instans mellan 
vetenskapen, medborgarna och de politiskt ansvariga. Ända sedan Smer bildades 1985 har 
frågor som rör självbestämmande och livskvalitet i livets slutskede varit en självklar en del i 
rådets arbete. Även den mer specifika frågan om dödshjälp har följt med genom åren och 
behandlats vid många tillfällen, både internt i rådet och inom ramen för utåtriktade aktiviteter 
som debatter, konferenser och publikationer. Vid två tillfällen har Smer föreslagit regeringen 
att förutsättningslöst låta utreda om dödshjälp i någon form bör legaliseras. Båda gångerna har 
de ansvariga ministrarna – i det ena fallet från en socialdemokratisk, i det andra från en 
borgerlig regering – avvisat tanken på en sådan utredning (Smer rapport 2017:2,s. 25). Det har 
tidigare funnits en föreställning om att kraftfull behandling av smärta med morfin kan förkorta 
livet för patienten genom att andningen dämpas. Numera anses det att morfinbehandling mot 
smärta som ges enligt rekommenderade doser inte förkortar livet. Även om symtomlindrande 
behandling i livets slutskede skulle ha en livsförkortande effekt utgör det inte dödshjälp. 
Syftet är att lindra symptomen och inte att patienten ska avlida (Smer 2017:2, s. 37). 
 
Ett tiotal länder tillåter idag dödshjälp, dominerande modeller för detta är Beneluxmodellen 
och Oregonmodellen. Oregonmodellen som förekommer i en del amerikanska delstater tillåter 
endast assisterat döende, eutanasi är förbjudet, för att få denna hjälp får patienten bara ha 
högst sex månader kvar att leva. Det finns dock inget krav på att patienten ska uppleva svårt 
lidande. Benedux modellen som används i Belgien, Luxemburg och Nederländerna tillåter 
både eutanasi och assisterat döende. Villkoret för att få denna hjälp är att man lider 
outhärdligt och att det inte finns andra sätt att lindra lidandet, lidandet kan vara både fysiskt 
och psykiskt. Här finns inget krav på att patienten ska vara i livets slutskede. I Schweiz är 
eutanasi förbjudet men man tillåter assisterat döende även då patienten är i livets slut. I 
Colombia och Kanada är eutanasi och assisterat döende tillåtet, men patienten måste ha en 
sjukdom som leder till döden (Smer 2017:2, s. 47). Medhjälp till självmord är inte brottsligt, 
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men eftersom vårdpersonal och läkare ska ge sakkunnig och omsorgsfull vård som 
överensstämmer med beprövad erfarenhet är det inte möjligt för en läkare att skriva ut 
läkemedel för assisterat döende i Sverige. Läkaren skulle därmed kunna riskera att mista sin 
legitimation. Att ta livet av en annan människa livet är däremot straffbelagt. Det är således 
förbjudet att ta livet av en människa även om det sker av medlidande och görs enligt 
personens önskemål (Smer 2017:2, s. 61.) 
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PROBLEMFORMULERING 
En god palliativ vård ska vara präglad av en helhetssyn för att patientens värdighet ska kunna 
bevaras, vilket tydligt regleras från Socialstyrelsen (SOU 2001:6) och WHO. (Axelsson 
2016,s.13-14). Vården ska vara individanpassad för att tillgodose patientens fysiska, 
psykosociala och existentiella behov. Det är viktigt att patienten kan påverka sin vård de sista 
dagarna i livet och att anhöriga får det stöd som de behöver under denna tid. Dessutom ska 
samspelet mellan de olika inblandade vårdgivarna fungera utan onödiga problem. Dock har 
det påvisats att det är problematiskt för patienten att få behålla sin värdighet under livets sista 
dagar. Till viss del beror det på var någonstans i landet som patienten bor, det skiljer sig över 
landet vilken vård som kan erbjudas den döende människan. Svårighet med att få behålla sin 
självständighet vid svår sjukdom kan bland annat bero på de kroppsliga förändringarna som 
sjukdomen medför. Dessutom, om vårdarna inte fungerar tillsammans på ett optimalt sätt och 
har egna negativa förväntningar på vad som är möjligt, kan det påverka patientens möjligheter 
att få behålla sin värdighet i livets slut. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på anhöriga 
eller vårdpersonal och då särskilt sjuksköterskans upplevelser av att vårda palliativa patienter. 
Därför är det viktigt att tydliggöra patientperspektivet. 

 

SYFTE 
Syftet  är att beskriva befintlig forskning om hur patienterna inom palliativ vård upplever den 
sista tiden i livet. 
 

METOD 
Litteraturstudie 

Design 
Arbetet är gjort som en litteratur studie, för att fördjupa kunskaperna kring det valda ämnet. 
Artiklar med kvalitativ ansats har använts för att de beskriver patienternas upplevelser. 
Kvalitativa artiklar beskriver människors upplevelser av hälsa och ohälsa, metoden för dessa 
studier är ofta intervjuer och berättelser, där det talade språket står som grund för 
tolkningsprocessen(Friberg 2017,ss 141-150). Friberg (2017) använder begreppet litteratur 
översikt och Axelsson (2012) använder i stället begreppet litteratur studie. I en litteratur studie 
ges författarna möjlighet att söka, värdera och sammanställa de funna vetenskapliga 
artiklarna. Axelsson (2012,ss.203-220) 

Sökstrategier och datainsamling 
Till en början gjordes en bred sökning på palliativ vård, för att få en uppfattning om vad som 
finns skrivet i ämnet. Här hittades bland annat Socialstyrelsens rapport  Döden angår oss alla 
- värdig vård i livets slut. SOU 2001:6, denna utredning utgjorde en grundläggande plattform 
för övriga sökstrategier. SOU 2001:6 går grundligt igenom hur man kan förbättra 
livskvaliteten och öka inflytandet för dem som är svårt sjuka och deras familjer och 
närstående. Här beskrivs samarbetsformer i landsting och kommuner och man drar slutsatser 
avseende den framtida vårdens organisation. I utredningen beskrivs även forskning och 
utbildningsbehov i ämnet. Därför gjordes fortsatta sökningar med sökorden “palliative care”, 
“dignity”, “autonomi”, “end of life”, “home care”, “next of kin” och “family”. Sökningarna 
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gjordes i databaserna Cinahl, Medline, Pub med, Google Scholar och i en bred sökning på 
Google. Sökhistoriken presenteras i Bilaga 1. Flera artiklar har hämtats från referenslistan på 
funna artiklar. Pub med har en tjänst där de rekommenderar liknande artiklar, även detta ledde 
till att relevanta artiklar hittades. Artiklar till resultatet är granskade och godkända för 
publicering, även delar av två doktors avhandlingar och en licentiatavhandling finns med i 
resultatet. Alla studier i resultatet är utförda i Sverige, förståelsen för innehållet gagnas av att 
vissa även går att få ut skrivna på det svenska språket.  
 

Inklusionskriterier 
Ingående studier representeras i första hand palliativ vård, det vill säga den äldremänniskans 
upplevelse av vård i livets slut. Men i brist på exakt sådana studier inkluderades även studier 
som behandlar äldre patienters upplevelse av cancer. I vissa studier ingår även anhörigas och 
vårdarnas perspektiv, dessa delar har använts i de fall det förtydligar patientperspektivet. 
Ingående studier redovisas i Bilaga 2. 
 

• Kvalitativa studier  
• Högst 20 år gamla och peer reviewed 
• Palliativ vård  
• Patientens upplevelser 
• Äldre döende cancerpatienter 
• Vuxna och äldre patienter 
• Palliativ vård av barn har exkluderats.  

Dataanalys 
De valda artiklarna  lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhetsförståelse av 
resultaten. För att få en förståelse för innehållet är det viktigt att läsa igenom artiklarna flera 
gånger och göra minnesanteckningar. (Axelsson 2012,s. 212). Det innehåll som ansågs svara 
mot studiens syfte färgkodades för att likheter och skillnader på ett överskådligt sätt skulle 
kunna identifieras.. Studierna i artiklarna var utförda i Sverige. Det som söktes i resultaten var 
patientens upplevelse av palliativ vård och därmed synliggjordes möjliga 
förbättringspotentialer. Nyckelord identifierades som bildade underlag till kategorier och 
subkategorier. En granskning av studiernas kvalitet gjordes för att bestämma vilka artiklar 
som skulle tas med och vilka som skulle strykas. 27 artiklar granskades noggrant och därefter 
valdes 10 av dessa. Fyra kategorier med subkategorier framkom under analysprocessen och 
resultatet i studien presenteras enligt dessa kategorier. En grundstruktur skapas när man 
sorterar i teman och skapar under rubriker (Axelsson 2012.s.212-213).   
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RESULTAT 
Resultatet uppfyller på syftet, att beskriva befintlig forskning om hur patienterna inom 
palliativ vård upplever den sista tiden i livet. I huvudsak presenteras ett patientperspektiv. Då 
patientperspektiv kan tydliggöras ytterligare redovisas även de anhörigas perspektiv. Då 
vårdandet beskrivs redovisas även vårdarnas perspektiv för att fördjupa förståelsen av 
patientens upplevelse. En sammanställning av resultatets kategorier och subkategorier ges i 
nedanstående tabell. 
 
 
Sammanställning över resultatets kategorier med tillhörande subkategorier. 

Subkategorier Kategorier 

Njuta av de små sakerna 
Mer än att bli botad 
Leva utan störande symtom 
Livet rinner ut 

Hopp och hopplöshet 

Autonom, delaktig och beroende 
Få kontroll genom information och öppen 
dialog 
Få vara betydelsefull och kvar i ett 
sammanhang 
Lämna kvar något 

 
 
Mening och maktlöshet 

Vårdaren är nära och har känsliga händer 
Få existentiellt stöd och slippa ensamhet 
Få behålla sitt människovärde 

 
Tillgänglighet och ensamhet 

Acceptera sin sjuka kropp 
Acceptera döden 

 
Acceptans 

 
 

Hopp och hopplöshet 
Njuta av de små sakerna 
I närheten av döden kan nya känslor och värderingar för livet komma. Att försöka leva här 
och nu blir viktigt. Familjen och särskilt barn kan ge kraft att fortfarande kämpa ( Adelbratt & 
Strang 2000). Det är viktigt för äldre att ha möjlighet att njuta av de små sakerna i livet, att 
kunna vara involverade i världen och att stödjas för att slutföra livet för att uppnå sinnesfrid. 
(Andersson Hallberg Edberg 2008).Upprätthållande av hoppets ögonblick, uttrycker en 
önskan att "fånga dagen" och hålla fast vid ögonblick och njutning. Patienterna beskrev att de 
försökte samla och behålla hopp och fokusera på små saker i vardagen som att njuta av 
relationer , dela en trevlig måltid med någon eller få syssla med sin hobby (Olsson, Östlund & 
Strang 2011). 
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Patienterna valde aktivt vad de egentligen ville göra. En man uppgav att han upplever en 
annan dimension, att han njuter av livet och skjuter inte upp någonting utan försöker göra det 
han vill direkt. Hopp bör respekteras och förstås av de professionella som ger dem stöd. Även 
om sjukdomen fortskrider så behöver patienten har rätt att behålla sitt hopp. Om patienten inte 
tillåts ha hopp så har livet ingen mening och  då är uppfattningen att patienterna skulle kunna 
dö mycket snabbt (Olsson, Östlund & Strang 2011). Olsson, Östlund och Strang 
(2011)beskriver vidare skapandet av "övertygat" hopp, med fokus på positiva händelser, 
bildades för att få något att se fram emot och skapandet av "simulerat hopp", inklusive 
medvetenhet om brist på realism, men även försök att tro på orealistiska orsaker till hopp. 
Hoppet förstås som en enda process med olika delar som cirkulerar kring en inre kärna. 
Hoppet kan beskrivas som en glöd från födseln som alltid finns där, hopp förändras över tid 
beroende på hälsa, allmänt välbefinnande och social ställning. De olika typerna av hopp 
hjälper patienterna att fortsätta att leva trots att de är nära döden.  
 
Med nytt sätt att se på naturen, kan känslan komma att man hör hemma där, att se det så som 
det egentligen är. Saker som tidigare känts som självklart kan komma att uppskattas mer, att 
se allt som lever och hur fantastik det är att det finns en ordning bland djuren och att njuta av 
hur vacker det är med blommor som växer. Att njuta av allt innan man kommer att förlora allt. 
Att fantisera om en annan värd och låtsas som man fortfarande tillhör den friska värden, att 
tvinga sig till en aktivitet som till exempelvis att besöka ett museum kan ge känslan av att allt 
är som vanligt, att man inte är sjuk. Att omges av friska människor kan ge en känsla av glädje 
(Sand, Olsson, Strang 2009). 
 

Mer än att bli botad 
Hopp kan kopplas till mycket mer än bot, det är en kärnfaktor i människors förmåga att klara  
sig själv. Hopp kan vara en förhoppning om att ha möjlighet att ta hand om sitt hem, att inte 
behöva vara rädd för smärtsamma undersökningar och att få kunna uppleva döden utan 
allvarligt lidande (Sand, Strang & Milberg 2008). Trots den svåra situationen kan svårt 
cancersjuka människor fortfarande känna hopp, detta hopp förändras över tid. I början av 
sjukdomen så hoppas patienterna på att få en framgångsrik behandling, i senare skeden så kan 
det vara att de hoppas att få lite mer tid med sina barn. (Adelbratt& Strang 2000). Patienterna 
med cancer beskriver att i perioder av oroande symtom, ångest och maktlöshet hade ett litet 
hopp gett dem kraft att försöka lite till.(Sand, Olsson & Strang 2009).  
 

Leva utan störande symtom 
Hoppet är knutet till så mycket mer än att hoppas på att bli botad. En önskan kan vara att leva 
utan störande symtom, en önskan om att kunna stanna hemma eller åtminstone vara slippa 
vara rädd för ensamhet. Men de beskrev också hur de klamrade sig fast på en tunn tråd för att 
hålla sitt hopp uppe om att döden inte skulle inträffa (Sand, Olsson & Strang 2009). Efter att 
en cancerdiagnos är fastställd är vården inriktad på behandling (cure) och rehabilitering, bot 
är det huvudsakliga målet för akutsjukvård. I samband med döendet går fokus över på god 
omvårdnad (care) som det huvudsakliga målet för vården (Sahlberg Blom 2001). 
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Livet rinner ut 
Avsaknad av hopp, kännetecknat av en energi och en känsla av tid som löper ut. Hoppet dör 
bort när patienten inte har tillräcklig fysisk och psykisk energi att leva. Hopplöshet infinner 
sig när patienten saknar energi och har en känsla av att tiden rinner ut. (Olsson, Östlund & 
Strang 2011). Dödens oundviklighet är en hemsk sanning som människor lyckas gömma sig 
från, den mesta av sina liv. Upplevelser av coping kan beskrivas som en pendelrörelse mellan 
olika dimensioner som ger upphov till olika reaktioner och ansträngningar att utveckla 
användbara strategier kan jämföras med en kognitiv och känslomässig pendel, svängande 
mellan livets ytterligheter och död. Tanken om vilka aspekter som kännetecknar liv och död 
är olika för varje enskild individ (Sand, Olsson, Strang 2009). I senare skeden av sjukdomen 
visar patienter åtminstone på en intellektuell nivå en acceptans av att de ska dö. Vid denna tid 
finns inte så mycket ångest kvar, den hade ersatts av existentiell smärta och sorg att stå inför 
det faktum att livet snart ska upphöra (Adelbratt & Strang 2000) 
 

Mening och maktlöshet 
Autonom, delaktig och beroende 
Hur autonom en svårt sjuk patient kan vara beror på hur personen är och om beroendet är av 
fysisk, psykisk eller social art. Möjligheten till självbestämmande är beroende av hur vårdarna 
förhåller sig till patientens behov, de kan öka, vidmakthålla eller minska beroendet (Sahlberg 
Blom 2001). Den fysiska skröpligheten gör att aktiviteterna får anpassas till den aktuella 
hälsosituationen, de blir därför mest passiva aktiviteter som att få se ut genom fönstret, lyssna 
till musik eller att vila (Andersson, Hallberg &Edberg 2008). 
 
Sahlberg Blom (2001) beskriver fyra grupper av delaktighet beträffande patientens vård: 
Självbestämmande, medbestämmande, överlåtande och icke deltagande. Den 
självbestämmande patienten var delaktig i sin vård och tog besluten enligt sin vilja, ibland 
kunde dessa beslut ske på bekostnad av anhörigas önskningar och behov. Den 
medbestämmande patienten var aktiv tillsammans med andra inblandade. Första steget kunde 
tas av andra men besluten togs i ömsesidig förståelse. Dessa beslut blev positiva för alla 
inblandade. Den överlåtande patienten överlät beslutsfattandet till någon annan som denna 
hade valt ut underförstått eller klart uttalat. Patienten var overksam i beslutsfattandet och olika 
andra deltagare var verksamma. Det var inte patienten som kom med ansatsen men besluten 
sker i samklang med patientens önskan som var känd av den som tog beslut. Den passiva 
patienten överlät beslutsfattandet till någon annan, här kom aldrig ansatsen från patienten och 
de beslut som fattade var emot patientens vilja, eller så var dennes önskningar inte kända av 
beslutsfattaren. Egen passivitet eller andras aktiva övertagande av beslutsfattandet kan minska 
patientens autonomi. I flera fall framkom det att de icke deltagande tidigare varit mycket 
självbestämmande, således kan frågan om autonomi och beroende i döendeprocessens bero på 
tilltagande fysisk skröplighet. Patienter önskningar och behov kan också strida mot vad de 
vårdarna anser vara god vård, detta kan påverka vårdpersonalens autonomi (Sahlberg Blom 
2001). Det är viktigt att vårdarna låter patienten ta del av sin egenvård och inte tar över allt 
det kan göra att patienten kan behålla en känsla av självbestämmande, autonomi (Sand, Strang 
& Milberg 2008). 
 
Att ta emot den nödvändiga hjälpen i privata och intima situationer som att gå på toaletten 
eller för att sköta den personliga hygien, kan resultera i en upplevelse av maktlöshet (Sand, 
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Strang, & Milberg 2008). Det är viktigt att vårdaren tänker på att vårda patientens kropp i 
stället för att använda kroppen för behandling, det är viktigt att inte i onödan blotta patientens 
kropp (Anderberg 2009). 
 

Få kontroll genom information och öppen dialog 
Information om diagnos och prognos ger möjlighet för patienten och dennes anhöriga att ha en 
öppen dialog. Om patienten inte får information om sin situation så hotar isolering, tillitsbrist och 
hopplöshet som påverkar livskvaliteten negativt (Sahlberg Blom 2001). Utan information innebär 
att vara utan kontroll, om patienten och dennes anhöriga är oinformerade om sjukdom, symptom 
och biverkningar så kan de känna sig övergivna eftersom sådan information kunnat hjälpa dem att 
hantera situationen bättre (Sand & Strang 2006).I praktiken är det ofta vårdpersonalens, och då 
främst läkarens syn på av vad personen vill, behöver och förstår som blir utgångspunkten för 
information och en förmodad patientcentrerad information blir då i själva verket läkarreglerad 
(Sahlberg Blom 2001). Osäkerhet är en viktig orsak till ångest, därför är information, kunskap och 
medvetenhet fördelaktig eftersom det befriar från existentiell ångest även om det gäller en 
allvarlig cancer diagnos (Sand, Strang &Milberg 2008).  
 
Kriterier för ett gott döende är kommunikation och öppenhet med den döende, det finns dock 
människor som inte vill få kunskap och även dessa måste respekteras. Patienter som hävdar rätten 
att  avstå från kunskap kan vara svåra att hantera för vårdarna (Sahlberg Blom 2001). 
 

Få vara betydelsefull och kvar i ett sammanhang 
Känsla av att fortfarande vara viktig för andra människor hade stor betydelse för upplevelsen 
av situationen och möjliggjordes bl.a. av närstående. Känslan av att fortfarande vara kvar i ett 
sammanhang kunde uppnås genom besök, telefonsamtal eller att få händelser berättade för 
sig. Detta innebär att den äldre kan vara kvar i ett sammanhang och känna sig betydelsefull, 
vilket påverkar livssituationen i positiv bemärkelse (Andersson Hallberg Edberg 2008). 
 
På äldreboende minskar ofta den äldres förmåga till självbestämmande och orsak till detta kan 
vara den äldres försämrade hälsa och oförmåga att uttrycka sina behov. Äldre personer 
värdesätter att bli lyssnade på, lyssnandet höjer livskvalitet och skapar en vårdrelation till 
personalen. Genom äkta samtal blir den äldre sedd och lyssnad till. Att vara "den goda 
patienten" är något som de äldre gärna vill vara, de anpassar efter personalens olika krav. När 
de äldre patienterna får fatta beslut om sin egen vård innebär det att de blir respekterade. Att 
få möjlighet till avskildhet och privatliv påverkas av personalens attityd, medboende på ett 
äldreboende påverkar också detta (Anderberg 2009). 
 

Lämna kvar något 
Äldre är också stolta över att de kunna efterlämna något till kommande generationer 
(Andersson, Hallberg& Edberg 2008). Även om man är sängbunden kan det vara viktigt att 
vara med och planera något för framtiden även om man inte längre kommer att få vara med. 
Till exempel att planera något som byggs och finns kvar efter att patienten avlidit (Sand, 
Olsson, Strang 2009).Sjukdomen medför begränsningar och en känsla av separation, detta kan 
motverkas av att ändå göra det som man kan göra. Att behålla åtagande även om det är i 
begränsad form är viktigt (Sand, Olsson, Strang 2009).  
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En känsla av att man har rötter i det förflutna att man är resultatet av ett arv som går tillbaka i 
generationer och att det finns en fortsättning i framtiden ger en känsla av odödlighet. Barn och 
barnbarn är viktiga och att få dela något är till nytta för andra känns viktigt. Tankar om total 
förintelse upplevs som skrämmande, att döden ska följas av inget därför är dessa tankar om en 
fortsättning i en annan nivå även om den var orealistiskt tröstande(Sand, Olsson, Strang 
2009). 
 

Tillgänglighet och ensamhet 
Vårdaren är nära och har känsliga händer 
Betydelse av närhet och närvaro, som minskade existentiell isolering, betonades vara viktig 
(Strang, Strang & Ternestedt 2001). Den fysiska kroppen och det fysiska lidandet kan vara en 
utlösande faktor för existentiell ensamhet. Det är det viktigt att se alla tecken på kroppsliga 
obehag och försöka behandla dessa eftersom kroppen särskilt vid allvarlig sjukdom påverkar 
det psykologiska och existentiella välbefinnandet. Händer är kraftfulla redskap som vi alla är 
utrustade med, en klok användning av våra händer kan ha stor effekt på välbefinnandet. 
Kroppen hos en person med livshotande sjukdom är mycket känslig och sårbar. Snabba 
otåliga hände som skyndar sig för att bli färdiga ger inte bara signaler om stress, de begränsar 
och gör samspelet och ömsesidig samhörighet omöjligt. Snabba händer kan därför orsaka 
existentiell ensamhet. Känsliga händer kan ge trygghet och minska ensamhet. I palliativ vård 
är det inte möjligt att skilja mellan kropp och själ, sjukdomen orsakar ett kroppsligt lidande 
och dessa symptom påverkar både själ och sinne, existentiell ensamhet är en konsekvens av 
detta. I palliativ vård  är det nödvändigt att fokusera på totalvård, vilket ett multiprofessionellt 
team kan erbjuda (Sand &Strang 2006). 
 
Den aktiva närvaron av personalen var därför viktig eftersom patienternas existentiella 
isolering kunde minskas något genom att ses och erkännas. En helhetssyn betonades av 
många patienter. Behov av komfort och en nära fysisk kontakt kan vara en del av det stödet 
när tankar och känslor blev för svåra (Strang, Strang, Ternestedt 2001). 
 

Få existentiellt stöd och slippa ensamhet 
Alla levande individer är i grunden ensamma, att leva är att existera i en kropp som är skild 
från andra. Total känslomässig gemenskap kan aldrig ske tillsammans med en annan person, 
varje individ är unik. Ensamhet som väljs själv kan vara positivt och vara till gagn för 
individen. Ofrivillig ensamhet är när personen har en stark vilja att vara med andra är däremot 
en helt annan sak. Obotliga sjukdomarsätter ofta igång känslor av ensamhet. Döden som 
händelse är det som allra mest visar på människans djupa ensamhet, denna händelse innebär 
den oundvikliga separationen från andra (Sand & Strang 2006). 
 
Patienterna och deras anhöriga var nöjda med den medicinsk och fysisk behandling, men inte 
med det existentiella stödet. Patienter är rädda för att belasta personalen med sina problem, 
personalens kroppsspråk, den pressade existensen och betoning på medicinska/praktiska 
uppgifter kan medföra att patienten kan att de är i vägen. Patienter ville inte "störa" 
personalen med sin ångest och deras frågor eftersom personalen tycktes sakna tid, resurser 
och intresse för dem, vilket medförde att patienterna höll sina frågor till sig själva. Samtal 
med läkaren, tillgängligheten och informationen ansågs också vara i stor utsträckning 
bristande, vilket gjorde det svårare att arbeta genom stressiga situationer och kan ge upphov 
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till existentiell ångest. Ska jag dö? Vad kommer att hända med min familj? En del patienten 
ser en bristande kompetens hos sjuksköterskan som ett hinder för att få existentiellt stöd. 
Patienter kan känna ett behov av att få existentiellt stöd men väljer därför att inte prata om 
det. Sjuksköterskan bör kunna bli medveten om existentiella problem och erbjuda samtal om 
dessa. Vid behov ska kontakt med psykolog, kurator eller sjukhuspräst eller någon annan 
lämplig person förmedlas. För att vården ska vara fullständig måste det inses att kropp och 
själ hör ihop, somatiska och andliga behov måste därför uppmärksammas. Sjuksköterskors 
perspektiv på existentiellt stöd visade att det var viktigt att prioritera existentiella problem 
men de upplevde att det var svårt att hantera i praktiken på grund av brist på tid, brist på 
kunskap och rädsla(Strang, Strang & Ternestedt 2001). Patienterna har behov av att 
vårdpersonal känner igen dold dödsångest. Genom att stödja och lyssna på det outtalade orden 
av förtvivlan och ensamhet hos patienterna, kan den existentiella ångesten omvandlas till 
existentiell smärta, som innefattar en grad av acceptans och därför är lättare att leva med 
(Adelbrat t& Strang 2000). 
 
Patienterna betonade att svaret på vad som ingår i det existentiellt stödet hade att göra med 
möjligheten att prata om det upplevda existentiella hotet. Existentiella samtal kan handla om 
att hantera och att få adekvat information för att ge verktyg för att hantera hotet om döden 
eller att kunna prata om döden, att sammanfatta sitt liv och att i viss utsträckning sträva efter 
acceptans. Viktigt är att kunna  prata öppet och tillförlitligt med personal som inte var rädd 
och som hade modet att vara kvar hos patienten. Sjukdomen skapar både kaos och osäkerhet, 
och patienten har ett behov av att uttrycka vad de upplever.  
 
I en studie framkom att den spontana allmänna åsikten bland sjuksköterskorna var att 
existentiellt stöd handlade om religiösa problem som samtal med präst, böner och heliga 
nattvarden. Sjuksköterskans uppgift var att respektera patienternas ritualer och inte hindra 
dem från att öva sin tro. Existentiella problem har att göra med den som ber, kanske 
morgonböner eller kvällsböner. Många ansåg att existentiella problem huvudsakligen gällde 
utländska patienter, och att svenskar inte förväntades ha specifika andliga behov. Vidare var 
det inte självklart att erbjuda stöd från sjukhuskyrkan om inte en patient uttryckligen bad det, 
vilket var tydligt mycket sällsynt. Å andra sidan skulle sjuksköterskor kunna tänka sig att 
hänvisa  patienter till en kurator, psykolog eller läkare för existentiell konversation om 
behovet uppstod. Om man bekänner sig till en religion, borde man fortfarande kunna utöva 
den , om man har ritualer eller vill ha präst. Uppfattningen var då det gällde främmande 
patienter att det var lätt att fråga dem om religion, men då det gällde svenskar trodde man inte 
så ofta att de var intresserade. (Strang, Strang & Ternestedt 2001). 
 
Eftersom även de närstående är inblandade i vården och är emotionellt drabbade av 
situationen, bör deras behov av stöd uppmärksammas. Detta innebär att de behöver ses av 
såväl de professionella som andra runt omkring patienten för att behålla sin känsla av 
deltagande, även när professionella vårdgivare är inblandade (Andersson Hallberg &Edberg 
2008). 
 
 

Få behålla sitt människovärde 
Kränkt värdighet innebär att inte längre ha kontroll över sina kroppsliga funktioner och en 
oförmåga att tillgodose sina behov, den yttersta konsekvensen är att behöva känna skuld eller 
skam för en kropp som inte längre fungerar. Att ha en meningsfull tillvaro på äldreboende 
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med aktiviteter kan innebära att patientens värdighet bevaras. Detta är något som man funnit 
brister i, nämligen att både stimulans och sociala aktiviteter saknas. Den äldre måste få känna 
sitt värde som människa, detta uppnås genom att de blir sedda och lyssnade på samt att de 
upplevde sig delaktiga i den egna vården (Anderberg 2009). Förlust av kontroll och egen 
förmåga samt känslor av ensamhet kan resultera i känsla av förlorad värdighet och ett hot mot 
självbilden(Sand, Strang & Milberg 2008).Vården bör anpassas efter patientens behov, 
önskemål och vanor på kroppslig, själslig och andlig nivå. Genom att lyssna på patientens 
livsberättelse kan vården bli mer personlig (Sahlberg Blom 2001). 
 

Acceptans 
Acceptera sin sjuka kropp 
Kroppen förändras och går inte att känna igen, den gör motstånd och uppvisar tecken på 
sjukdom. Den går inte att kontrollera som förr och den kan ha förändrats påtagligt på grund av 
sjukdomen och behandlingar. Sjukdomen har också gjort att kroppen är mer känslig för hur 
den hanteras och berörs av andra. Sjukdomen ger en större lyhördhet för vad som händer i 
kroppen. Det är utifrån hur kroppen är för dagen som patienten kan planera sin vardag. 
Sjukdomens förändringar på kroppen har gjort patienterna mer sårbara och påminner om 
dennes dödlighet. Även anhöriga agerar på olika sätt utifrån tecken från den sjukes 
kropp(Sand & Strand 2006). När en situation inte kan lösas kan acceptans vara den minst 
stressande strategin (Sand, Strang & Milberg 2007). 
 

Acceptera döden 
Döden är i de flesta fall sedd som en fiende i någon form, något orealistiskt som endast kan 
accepteras på en intellektuell nivå. Varje patient kämpar med det faktum att de någon gång 
ska de upphöra att existera. En del patienter uttrycker ångest om detta andra inte. Det finns 
ingen allmän åsikt om livet efter döden eller att få möta sin älskade ännu en gång. En del 
patienter har dock ett hopp om liv efter döden och denna tro hjälper dem att lugna 
dödsångesten. Oavsett ålder så tyckte föräldrar att det var väldigt provocerande att behöva dö 
och därigenom lämna sina barn. (Adelbratt & Strang 2000). När patienten upplever förvärrade 
symptom i sin egen kropp, så kan det resultera i en förståelse av sitt tillstånd. Steg för steg 
börjar patienten avsluta sitt liv medan anhöriga börjar sina psykologiska förberedelser på en 
förändrad men pågående existens. Anhöriga får nu planera sitt liv utan sällskap av den döende 
patienten. Då föräldrar dör kan plötsligt känslan av att vara den äldsta komma och med det,  
att komma sin egen död närmare (Sand 2008).. För tidigare generationer var livet en cyklisk 
händelse, där generationer följde på generationer och där man förväntade sig att avlidna 
förfäder skulle möta dem efter döden. Personerna i studien hade ett mer linjärt begrepp om liv 
och död, man är född, bor och dör och död innebär förintelse. Det finns inget före eller efter 
(Adelbratt & Strang 2000). Att dö i rätt tid innebär att fortsatt existens är meningslös, att få dö 
är det som är mest meningsfullt. För en del kommer döden för tidigt, när det finns mycket 
kvar att leva för och för en del så kommer den så sent att det är endast är meningslöshet som 
dominerar tillvaron (Sahlberg Blom 2001). Förväntningar om att få ett bra liv i slutet kan 
förändras då sjukdom drabbar, man får då ge upp och acceptera situationen när styrkan att 
utföra det planerade inte finns. En önskan om att få dö kan infinna sig istället för att tvingas 
uppleva att det blir värre och värre (Andersson, Hallberg & Edberg 2008). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Arbetet är gjort som en litteraturstudie. Anmärkningsvärt få studier av ångest har publicerats, 
förmodligen för att problem med döende och död är mycket personliga. Det har över huvud 
taget varit svårt att finna artiklar som enbart var inriktade på patientupplevelser. Flertalet 
studier har sitt fokus på anhöriga eller vårdpersonal och då särskilt sjuksköterskans 
upplevelser av att vårda palliativa patienter. Några av artiklarna har i sitt syfte angett att 
belysa anhöriga men i dessa beskrivs även patientens upplevelse. Jag har funnit ett flertal 
avhandlingar på min arbetsplats, där det bedrivs avancerad hemsjukvård i hemmet (ASIH), 
dessa har jag granskat och därifrån valt ut vetenskapliga artiklar ur dessa. Dessa vetenskapliga 
artiklar har därefter sökt i data basen Cinahl, där har jag konstaterat att de är vetenskapliga,  
uppfyller kraven för peer reviewed och är skrivna på engelska. Alla studier är gjorda i Sverige 
och jag ser det som en styrka eftersom jag arbetar i Sverige och vill kunna använda resultatet 
av studien i mitt arbete. Det har även i vissa fall varit möjligt att ta del av artiklarna skrivna på 
det svenska språket, vilket därmed ökar förståelsen. 
 
Det kan ses som en brist att artiklar äldre än 10 år inkluderats, dock blev detta nödvändigt för 
att uppnå tillräckligt underlag till studien. Det får därför ses som en ökad trovärdighet för 
redovisat resultat att flera av artiklarna ingår i doktorsavhandlingar och är därför noggrant 
granskade och godkända. Flera av dessa avhandlingar kan finnas refererade till i senare 
litteratur, vilka gör att de kan ses som viktig grundläggande forskning i ämnet. Eventuellt kan 
det också ses som en brist att studien inte inkluderar kvantitativa artiklar, det var dock ett 
medvetet val i linje med studiens syfte, att beskriva upplevelser av sista tiden i livet och finna 
förbättringspotentialer för palliativ vård. Kvantitativa studier är en forskningsmetod där 
statistiska och generaliserbara resultat eftersöks. Kvalitativa studier beskriver upplevelser 
vilket var studiens syfte. 
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Resultatdiskussion 
Inom palliativ vård betraktas döende som en naturlig process. Människor brottas med 
existentiella och andliga problem, dessa frågor intensifieras speciellt vid en allvarlig sjukdom. 
Resultatet diskuteras utgående från redovisade kategorier; Hopp och hopplöshet, Mening och 
maktlöshet, Tillgänglighet och ensamhet samt Acceptans. 
 

Hopp och hopplöshet 
Hoppet är en central del i livet och är en speciellt viktig aspekt för att framgångsrikt hantera 
sjukdom och förbereda sig för döden. Hur hoppet är skapat möjliggör lämpliga strategier för  
att använda det vid olika skeden i hälsa och sjukdom för att inspirera hopp. Denna grund 
påverkar även tanken på falskt hopp. Att maximera vissa upplevelser kan vara särskilt 
användbart vid livets slut, såsom att njuta av den rika smaken av älskad maträtt, njuta av 
solstrålens värme, titta på den kristallklara blå himmelen, lyssna på musik och lyssna på 
böcker på inspelning som exempel som kan förstärka dagen. Varje persons egna 
begreppsmässiga förhoppningar omger hans eller hennes åsikter om hopp i slutet av livet. 
(Fitzgerald Miller,2007) Hoppet påverkar hur patient och närstående upplever välbefinnande 
och hur de hanterar den situation de befinner sig i. Vårdpersonal ska försöka att bevara hoppet 
men samtidigt hålla sig till verkligheten, det är oftast inte vad man säger utan hur man säger 
det som är viktigt (Benkel, Molander & Wijk 2016). Att leva i hopp innebär att man hoppas 
på något som är tydligt och välkänt, att leva i ljuset av hopp innebär att det inte är tydligt vad 
man hoppas på och att det hoppet är märks av ett lidande och svårigheter I livets slutskede kan 
hopp och att leva i ljuset av hopp få olika betydelse. Att hoppas på att uppnå något innan man 
dör, eller att dö i ljuset av hopp som kan vara ett hopp att härda ut, om en god död som ett mer 
oklart mål. (Sandman & Woods 2003). I närheten av döden befinner sig ofta både patienten 
och dennes anhöriga i en kris som kan innebära förvirring, förtvivlan och en känsla av ett liv 
utan framtid. Krisen kan orsakas av förlust av kroppsliga förmågor, förändrade roller i 
familjen. När en person inser att de kommer att förlora livet eller en relation med nära och 
kära kan en kris uppstå. När man är frisk planerar men för framtiden, kommande resor och 
utbildningar. Patienter nära döden kan känna sig lurade på livet, det blev inte som man tänkt 
sig. Alla människor behöver känna hopp, det är viktigt att fortsätta att planera för framtiden 
både på kort och på lång sikt. Hoppet förändras under resans gång, från att få bot till att kunna 
få lindring. Personal kan få patienten att känna hopp genom att avsluta varje samtal med att 
koppla samman med en positiv förhoppning. Vårdpersonal kan få patienten att känna hopp i 
de små vardagliga händelserna. Personal kan ge tröst genom att våga stå ansikte mot ansikte 
livets oförutsedda händelser. Att acceptera att det inte finns något att göra utan bara finnas vid 
patientens sida. Tröst kan upplevas då människor är nära utan förbehåll och masker. 
(Bengtsson & Lundström 2015). Även Johansson (2014) påtalar att patienternas hopp kan  
knyta till mer än att bli botad, det kan vara en önskan att leva utan plågsamma symptom. Det 
är inte läkarens uppgift att ge falska förhoppningar men han/hon måste även informera om det 
som är positivt (Johansson 2014,s.107). 
 
 

Mening och maktlöshet 
Tankar om liv efter död kan röra sig om religiösa övertygelser, om man får tillträde till himlen 
eller inte och tvivel om ett liv efter detta. Det kan vara tankar om  att få en återförening med 
nära och kära efter döden som belöning, eller att få ett straff.  En rädsla kan också uppkomma 
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för att inte bli behandlad med värdighet efter döden, att inte få bli bevarad med integritet. Oro 
kan finnas för att inte behandla ens ägodelar med respekt och behåller kontinuiteten mellan 
generationer (Hallberg 2003). De flesta människor söker en mening och orsak till den 
situation de befinner sig. Vid palliativ vård är det till gagn för patienten att vårdpersonalen 
kan följa dennes tankar och vara samtalspartner som finns till hands och följa tankar som 
kommer (Bengtsson & Lundström 2015). Meningslöshet är att inte kunna ta till sig varför 
något har drabbat en och därför inte kunna finna någon förklaring som gör att det känns 
meningsfullt. En del menar att livet har en inbyggd mening medan andra menar att det inte 
finns någon mening med livet (Benkel, Molander & Wijk). Johansson (2014) beskriver 
skillnaden mellan maktlöshet och hjälplöshet , som att hjälplöshet är oförmåga att ta för sig 
emedan maktlöshet är att oförmåga att försvara sig. Både hjälplöshet och maktlöshet har en 
existentiell innebörd inom palliativ vård. Förlust av självbestämmande och upplevelse av att 
bli ignorerad orsakar känslor av hjälplöshet och maktlöshet. Viktor Frankl (1905-1997) 
beskriver att de som överlevt Auschwitz var de som funnit en mening. Han menade att 
meningen och förmågan att finna den är något som är möjligt för alla. Människor oavsett 
omständigheter har alltid en förmåga att ur varje situation finna en mening. Frankl (1986, s. 
111) 
 

Tillgänglighet och ensamhet 
Ensamhet kan vara både vilsam och påfrestande, patienter känner sig ofta trygga när 
vårdpersonalen är nära, man måste inte prata det räcker ofta med att bara vara där. En del 
patienter vill vara ensamma för att de inte orkar med besök från vänner, då kan det underlätta 
om vårdpersonal är aktiv och begränsar besöken (Bengtsson & Lundström 2015).  Det som 
hindrar att ge existentiellt stöd kan vara att person är under stor stress och därför inte heller 
kan ge stöd. Patienter är rädda för att belasta personalen med sina problem, personalens 
kroppsspråk, den pressade existensen och betoning på medicinska / praktiska uppgifter kan 
medföra att patienten kan känna. att de är i vägen. Kaup, Hoog & Carlsson (2016) skriver att 
patienterna ville inte "störa" personalen med sin ångest och sina frågor eftersom personalen 
tycktes sakna tid, resurser och intresse för dem, vilket medförde att patienterna höll sina 
frågor till sig själva. Tillgängligheten av avancerad hemsjukvård är viktig även för anhöriga 
eftersom det ökar deras känsla av säkerhet och möjligheten för patienten att vara i sin 
hemmiljö (Kaup, Hoog & Carlsson 2016). Johansson (2014) hävdar att oavsett var man 
befinner sig i liver så orsakar ett besked om allvarlig sjukdom  en upplevelse av ensamhet och 
separations ångest. Relationer och nya värderingar är botmedlet mot denna känsla av 
isolering. 
 

Acceptans 
Johansson (2014) beskriver att människan i alla tider försökt förhålla sig till döden på olika 
sätt (Johansson 2014,s.14). De flesta klarar av att skydda sig från tankar på döden under sina 
liv. Önskan att få leva kan därför orsaka att patienter med en cancerdiagnos försöker sig på 
behandlingar som ger dem allvarliga biverkningar för att försöka förlänga livet. Synen på 
döden kan vara med en accepterande attityd, som något oundvikligt som man ser fram , en 
slutförande av livscykeln, men det kan också framkalla väldigt olika känslor: ilska och sorg. 
(Rahm & Hallberg 2003). Strategier för att kunna hantera en situation kan vara en hjälp för att 
orka med sin situation, de kan se olika ut. Ett sätt är  att försöka  förändra situationen genom 
att söka information för att finna alternativa lösningar. Det kan även vara att försöka förändra 
och hantera känslorna som kommer för att kunna kontrollera dem, genom positivt tänkande. 
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Ännu ett sätt kan vara att undvika, och försöka fokusera på annat för att på det sättet mota bort 
tankarna på det aktuella problemet och fly i tankarna (Benkel, Molander & Wijk 2016. Det 
viktigaste budskapet är att patienterna lever tills de dör. Palliativ vård ska underlätta och 
stödja patienterna i deras nya livssituation för att bevara livskvaliteten. De är fortfarande 
levande till döden. Det verkar som om palliativ vård är att "gå mot döden med värdighet". Det 
kan också ses som att få "nya möjligheter att leva." Möjligheter att förbättra livskvaliteten, 
eftersom det finns en gestalt av döden i livet hos patienter med cancer. Detta nya perspektiv 
på att förstå sig på livet ger dem nya och förnyade möjligheter att leva till döden. Det här 
liknar det inofficiella mottot för livsuppehållande vård runt om i världen, det vill säga "Att 
leva tills du dör". Enligt detta perspektiv bör palliativ vård inte bara hjälpa patienter att dö 
fridfullt utan att leva tills de dör. En existentiell fråga är att vi alla kommer att dö, men inte 
alla kommer veta när och varför (Da Costa Vargens & Bertero 2012). Ryden & Stenström 
(2000) beskriver att acceptera situationen  innebär att det inte är något mer man kan göra för 
att för att förändra den. Men patienten är fortfarande i stånd att engagera sig i att försöka lösa 
situationen, man bara accepterar de nuvarande omständigheterna. 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
För att förbättra den sista tiden i livet för patienten inom palliativ vård när det gäller bevarad 
värdighet finns det, med stöd i studiens resultat, specifika aspekter att beakta. För att lindra 
lidande och hjälpa patienten att behålla sitt självbestämmande föreslås följande 
förbättringsåtgärder: 
 

- Patienten bör delta i sin vård så långt det är möjligt. 
- Hopp är inte alltid kopplat till bot. 
- Vårdarna bör underlätta sociala kontakter. 
- Vårdarna bör vara tillgängliga, även när det inte finns något att säga. 
- Allvarlig information bör ges stegvis. 
- Teamarbete med flera olika professioner. 
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SLUTSATSER 
Den som är allvarligt sjuk och står inför döden bör mötas och behandlas av palliativ vård som 
grundas i hopp, mening, tillgänglighet och acceptans. 

Slutord 
Jag har förmånen att få arbeta inom ett ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) team i 
Göteborgs stad, här kan man se hur ett helt team har full kontroll på vad som händer med 
patienten under vårdtiden. Det finns läkare dygnet om som är insatta i patientens vård, de kan 
senaste ordinationer och provsvar direkt om man behöver få råd som sjuksköterska. Vi 
upplever att patienter och anhöriga känner en trygghet i den vård som erbjuds. Min 
uppfattning är att all hemsjukvård skulle bedrivas på detta sätt. Jag arbetar på natten och då 
har jag insyn i både avancerad och allmän hemsjukvård och vården på SÄBO och jag ser 
skillnader som jag inte tycker borde finnas. Visst tycker jag ibland att vården blir lite väl 
avancerad då det ges blod och antibiotika de sista dagarna i livet, detta tror jag beror på att en 
del läkare har svårt att acceptera att de inte kan bota. 
 
ASIH startades upp i Göteborg år 2011, det var fyra team som startade i samverkan med 
Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) för att bedriva avancerad hemsjukvård. SU tog över 
läkaransvaret från primärvården samtidigt som kommunen stod för resterande delen av 
vårdteamet. Kriterier för att bli inskriven är det finns ett behov av ASIH- teamets samlade 
resurser. En samordning av vård och omsorgsplanering med god kvalitet är en viktig del i 
vårdkedjan. Samverkan mellan ingående aktörer har inte alltid fungerat så bra, till exempel 
har teamet kallats till vårdplanering av patienter som bara har timmar kvar att leva och 
därmed inte är flyttbar, det har även hänt att teamet har blivit oinformerade om att en patient 
har avlidit. Man ser att många avdelningar saknar rutiner för att upprätta en hållbar plan för 
hemgång i ett tidigt skede, bl.a. arbetsterapeuter kan uppleva att de får veta kl 3 att en patient 
ska komma hem dagen efter. Därför vill ASIH- teamen medverka i planeringen så att 
kontinuiteten försäkras och att man tar reda på att patienten verkligen vill vårdas hemma. 
ASIH- teamens viktigaste mål är att de patienter som vill dö hemma ska erbjudas den 
möjligheten. Det är dock viktigast att patienten dör där den vill och känner sig trygg med det. 
Alla är överens om att patienten inte ska dö på akuten och teamen arbetar aktivt för att 
undvika detta. En anledning till att detta ibland inte fungerar kan vara att patienten skrivs in i 
ett för sent skede, och teamet inte lyckas skapa en trygghet för patienten och dennes anhöriga 
i hemmet. Även om patienten vill vara hemma i det längsta så kan det vara tryggt att komma 
till hospice de sista dagarna när vårdbehovet är stort, ansökan då göras i samråd med ASIH- 
teamet. Resultat av utvärderingen visar att ASIH- teamen har bidragit med en mer jämlik 
vård, men det är oklar hur jämlik vården är i förhållande till allmän hemsjukvård där de flesta 
patienterna dör. Kostnadsmässigt så kan en patient vara inskriven i ASIH mer än fem dagar 
innan kostnaden blir samma som det är för ett dygn i slutenvård. För hospice är kostnaden 
drygt fyra dygn. Det kan därmed konstateras att ASIH är en kostnadseffektiv vårdform 
(Nordenhielm 2017). 
 
Tack 
Ett stort tack från djupet av mitt hjärta vill jag rikta till min handledare Birgitta Wireklint 
Sundström som har handlett mig genom detta arbete med stor kompetens och med en ängels 
tålamod. Tack 
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Bilaga 1. Sökhistorik 
Databas Sökord Träffar Begränsningar Antal valda 

artiklar 

Google Palliative Care and Dignity 815 000 
3.980.000 

inga  

Cinahl  "Palliative care" and "end of 
life" and "dignity" and "next 
kin" 
 

408 
 

Peer-reviewed, English, 
2000-2019, All adult  

5 

Medline "Palliative care" and "end of 
life" and "dignity" and "next 
kin" 

306 Peer-reviewed, English, 
2000-2019, All adult 

1 

Pubmed  "Palliative care" and "end of 
life" and "dignity 

6 Peer-reviewed, English, 
2000-2019, All adult  

4 
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Bilaga2 Artikelsammanställning 
 Författare år 

titel tidskrift 
land 

Syfte Metod Resultat 

1 Anderberg, P. 
2009 
Licentiatuppsats  
2009:57 
Preserved dignity 
in care of older 
people in a 
nursing home 
Karlstad: 
University 
studies. 
Sverige 
 

Få svar på 
frågorna: 
- vad betyder 
begreppet 
bevarad 
värdighet och -
hur erfar den 
äldre att vara i 
behov av hjälp 
i den 
vardagliga 
tillvaron på 
äldreboendet. 

24 intervjuer 
utfördes. Fokus 
vid intervjuerna 
var på händelser 
och situationer där 
de äldre fick 
beskriva hur de 
upplevde att få 
hjälp och stöd 
med bl.a. ADL. 
Vad var 
erfarenheterna av 
att få vård och 
hjälp i den dagliga 
tillvaron på 
äldreboendet. 

För att bevara den äldres värdighet 
och skapa en god och säker vård på 
äldreboendet borde personalen se 
den unika personen och ta till vara 
dennes resurser i vårdandet. 
Vårdandet ska utgå från den äldres 
behov och önskemål att bli 
respekterad och sedd som den unika 
person hon/han är. De äldre ska ges 
möjlighet att delta i sin egen vård 
utifrån sina möjligheter. För att 
kunna förändra och utveckla 
äldrevården behövs utbildning av 
vårdpersonal som är inriktad på att 
förtydliga den etiska nivån i 
vårdandet. 

 Följande  artikel in går i en doktorsavhandling skriven av Magdalena Andersson,  
The last phase among older people quality of life, care and the next kin´s situation. (2007) 

2 Andersson, M., 
Hallberg, IR., 
Edberg, A-K. 
2008 
Old people reciving 
municipal care, 
their experiences of 
life: A qualitative 
study. 
International 
Journal of Nursing 
studies 
Sverige 

Syftet med 
denna studie 
är att 
undersöka 
erfarenhetern
a av ett bra 
liv i den sista 
Livsfasen  
bland 
människor 
(75+ år) som 
mottar 
kommunal 
vård 

Kvalitativa 
intervjuer, med 
tonvikt på deras 
nuvarande 
livssituation 
speciellt 
livet, utfördes. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

Att få vända sig inåt för att komma 
till ro med det förflutna, när döden 
närmar sig. Samtidigt som man har 
hälsoproblem. 
. Sex kategorier omfamnade 
erfarenheten av aspekter som i 
livets sista fas: upprätthålla 
värdighet, känslor av att "vara 
hemma" 
Att vara i andras händer, försöker 
anpassa, fortfarande vara viktig för 
andra människor och slutföra livet 
när man står inför döden. 
 

3 Olsson, L., 
Östlund, G., 
Strang., Jeppsson 
Grassman, E., 
Fredrichen, M. 
2011 
The Glimmering 
Embers: 

Att studera 
hur hopp kan 
förändras 
över  tid hos 
patienter med 
cancer i ett 
palliativt 
skede, liksom 

Bandinspelade 
intervjuer vid två 
tillfällen med elva 
patienter i 
specialiserad 
palliativ hemvård. 
Totalt 20 
intervjuer. 

Resultatet visade att patientens 
hopp  förändrades över tid och 
beskrevs i en process med en inre 
glödande kärna av hopp som inte 
påverkades så mycket av yttre 
omständigheter, men som kunde 
falna och flamma upp. Hopp 
beskrivs i fyraolika processer 
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palliative home 
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vilka 
strategier de 
använder för 
att hantera 
dessa 
förändringar. 
 under 6 
veckor under 
den sista 
fasen av 
deras liv. 

patienterna skrev 
dagböcker under 
fyra veckor 
Deltagarna 
rekryterades från 
två palliativa 
vårdcentraler i 
sydöstra 
Sverige. Metoden 
som användes var 
Grounded Theory 
(GT), och 
analysen 
baserades på den 
konstanta 
jämförande 
metoden. Mätning 
av hopp (HHIS) 
och symptom 
(ESAS) 
genomförde vid 
tre tillfällen. 
 

 (1) Skapandet av "övertygat" hopp, 
med fokus på positiva händelser, 
bildades för att få något att se fram 
emot; (2) Skapandet av "simulerat 
hopp", inklusive medvetenhet om 
brist på realism, men även försök 
att tro på orealistiska orsaker till 
hopp; (3) Hoppets ögonblick, som 
uttrycker en önskan att "fånga 
dagen" och hålla fast vid glädje och 
glädje och (4)  Ett hopp som håller 
på att rinna ut, som kännetecknat av 
brist på energi och en känsla av tid 
som löper ut. 
 

4 Sahlberg Blom, E. 
2001 
Autonomi, 
dependency and 
quality of life. The 
last mounth of life 
for 56 cancer 
patients. 
Acta Universitatis 
Upsaliensis. 
Comprehensive 
Summaries of 
Uppsala 
Dissertations from 
the fakulty of 
medicine 
997.85.Uppsala. 
ISBN 91-554-
4933-6- 
Sverige 

1)beskriv 
patienternas 
självständigh
et och 
relationer och 
personalens 
attityder 
främjas / 
hindras 
patientens 
deltagande i 
beslutsfattand
e, 2) 
beskriver hur 
Patienter 
bedömde 
deras 
livskvalitet i 
två 
vårdkulturer, 
koncept om 
en lämplig 
död, 
 

Studien bestod av 
56 successivt 
utvalda vuxna 
cancerpatienter. 
Data var 
samlas in via 
retrospektiva 
intervjuer med 
livskvalitetsbedöm
ningar av 
patienter, prognos 
/ motivation från 
medlemmar i 
vårdlag 
användning av 
vårdformer. Både 
kvalitativa och 
kvantitativa 
metoder användes 

Fyra kategorier som berör autonomi 
hittades; de döende patienterna 
utövade sina autonomi som 
självbestämmande, meddefinierare, 
delegater och icke-deltagare.  i 
bedömningen av livskvaliteten 
bedömde hälften av patienterna sig 
som nöjda / något nöjda med sin 
situation. Den "kognitiva" och 
"emotionella" fungerande "skilde 
sig åtminstone från en normal 
befolkning, medan" fysisk "," roll " 
fungerande "och" global hälsostatus 
/ livskvalitet "skilde sig mest. Den 
förväntade och den faktiska 
återstående överlevnadstiden var 
överens om 19/51 patienter (± 0,5 
månader). Deltagarna använde olika 
former av kunskap för att motivera 
deras prognosering. Det var stor 
utsträckning, organisatoriska och 
strukturella faktorer som bestäms 
av valet av vårdform. 
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  Följande tre artiklar in går i en doktorsavhandling skriven av Lisa Sand. 
 Spiritual / Existential Issues in Palliative Care. 2002 

5 Adelbratt, S., Strang, 
p. 
2000 
Death anxiety in brain 
tumour patients and 
their spouses. 
Palliative medicine 
Sverige 

Att 
utforska 
detta fall, i 
vilken 
utsträcknin
g patienter 
och deras 
släktingar 
upplever 
dödsångest 
och hur 
dessa 
erfarenhete
r uttrycks. 

20 patienter med 
hjärntumörer och 
15 av deras 
partner 
deltog i intervjuer. 
En innehålls- och 
kontextanalys 
utfördes med 
användning av a 
hermeneutisk 
metod för att 
identifiera och 
analysera 
huvudkategorier. 
Sex händer 
kategorier som är 
gemensamma för 
patienter och deras 
närstående under 
processen: (1) 
emotionella 
reaktioner som 
kan vara 
relaterade till 
ångest, sorg, hopp 
och förtvivlan (2) 
existentiell rädsla, 
existentiell ångest 
och existentiell 
smärta; (3) 
motsägelser; (4) 
utlösningssituation
er; (5) coping 
strategier 
relaterade till 
döden 
ångest; och (6) 
nya värden för 
livet.  
 

Studien visar att både patienter och 
deras släktingar är upptagna med 
existentiella tankar och dödsångest. 
Problemen är lätt förbisedda som de 
med döden. 
Ångest uttrycks inte alltid direkt. 
Personal behöver vara mer 
medveten om dessa situationer för 
att ge existentiellt stöd. 

6 Strang, S., Strang, P. 
2001 
Spiritual thoughts, 
coping and "sense of 

Syftet med 
denna 
studie var 
att 

Med hjälp av en 
teknisk objektiv 
provtagning, 20 
patienter och 16 

Vi fann att förståelsen var stor 
egna tankar och teorier, trots en 
osäker situation. Hanterbarhet 
uppnåddes genom aktiva 
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undersöka 
i vilken 
utsträcknin
g 
hjärntumör
patienter 
och deras 
närstående 
kunde 
hantera, 
förstå och 
skapa 
i sin 
situation, 
undersöka 
om 
andlighet 
kan vara 
stödjande 
och till 
Dessa 
begrepp är 
relaterade 
till 
Antonovsk
y koncept 
av känsla 
av 
Sammanha
ng. 

av deras anhöriga 
deltog i 
bandinspelade 
intervjuer. En 
innehålls- och 
kontextanalys 
utfördes använder 
en hermeneutisk 
metod. 

informationssökande strategier 
positiv omtolkning av situationen. 
Betydelsen var central för 
livskvaliteten och skapades av nära 
relationer och tro, såväl som genom 
arbete. En avgörande faktor var om 
personen hade en "fighting spirit" 
som motiverade honom eller henne 
att fortsätta. Som bara tre patienter 
var troende, litar på Gud 
självförtroende i vetenskap, positivt 
tänkande och närhet till naturen. 
Kännetecken för sammanhang som 
ett begrepp situation. I sin 
konstruktion integrerar 
sammanhållningens 
sammanhängande väsentliga delar 
av stress / coping-modell 
(förståelse, hanterbarhet) och av 
andlighet (mening). 

7 Strang, S., Strang, P., 
Tenestedt. 
2001 
Existential support in 
brain tumor patients 
and their spouses. 
Support Care Cancer. 
Sverige 

Att 
beskriva 
åsikterna 
hos 
sjuksköters
kor, 
patienter 
och 
anhöriga 
på 
existentiell
a stöd och 
hur detta 
prioriteras. 

Patienter och 
metod: totalt 
20 
hjärntumörpatient
er, 16 
familjemedlemma
r och 16 
sjuksköterskor 
genomgick 
förberedda, 
bandade, 
semistrukturerade 
intervjuer om 
existentiella 
problem 

Resultat: sjuksköterskornas åsikter 
om vikten och prioriteringen av 
existentiellt stöd delas in i fyra 
huvudgrupper: 
1) religion, 2) "en diffus bild", 
3) konversation, och 4) frågor av 
avgörande betydelse. De hade haft 
en gynnsam inställning till 
existentiella frågor men var svårt att 
hantera i praktiken på grund av brist 
på tid, brist på kunskap och rädsla. 
Utan undantag så var, 
patienter och familjemedlemmar 
var nöjda med medicinsk och fysisk 
behandling, men inte med 
existentiellt stöd. De hade, till en 
store känsla av de existentiella 
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hot som uppstått. Hinder för detta 
trodde att vara på grund av personal 
är under mycket stress, vara rädd 
och okunniga. Betydelsen av närhet 
och närvaro, var viktig 
 

 Följande tre artiklar ingår i en doktorsavhandling av Lisa Sand. 
Existential Challenges and coping in palliative cancer care. 2008 

8 Sand, L Strang, P. 
2006 
Existential 
Loneliness in 
palliative home 
care setting. 
Journal of 
Palliative Medicine 
Sverige 

Denna studie 
fokuserar på 
känslor, 
perceptioner 
och 
erfarenheter av 
existentiell 
isolering hos 
palliativa 
patienter med 
cancer och 
deras familjer. 

totalt 40 svarande 
(20 patienter och 
20 
familjemedlemma
r) var 
intervjuade i 
djupet. Alla var 
svenskar som 
definierade sig 
som icke-
religiösa. 
Patienterna 
var inskrivna i ett 
avancerat 
sjukhusbaserat 
hemvårdsteam. 
Intervjuerna var 
bandade, 
transkriberas och 
analyseras med en 
kvalitativ, 
hermeneutisk 
metod 

Uppgifterna avslöjade upplevelser 
av existentiell ensamhet med den 
förestående döden  som en primär 
källa. Erfarenheter av att vara 
ensam i "en egen värld" var 
vanliga. De förändringar i 
vardagen och den alltmer 
begränsade sociala interaktionen 
på grund av sjukdomen medförde 
att patienten delvis förlorade 
skyddet mot isolering som 
samhällets anda ger normalt. 
Andra situationer som hade utlöst 
den existentiella isoleringen var, 
till exempel när en patient som 
behövde stöd lämnades ensam när 
han eller hon behandlades 
respektlöst eller på ett sätt som 
gjorde att han eller hon kände sig 
osynlig, eller när folk undvikte 
kontakt på grund av oro eller 
rädsla. Förändringar i ens kropp 
och humör gav upphov till känslor 
av ensamhet och okändhet mot sig 
själv. När en anställd rörde 
patientens kropp på ett oempatiskt 
sätt, kan detta leda till känslor att 
behandlas som ett djur 

9 Sand, L., Strang, 
P., Milberg, A. 
2008 
Dying cancer 
patients´experience
s of powelessness 
and helplessness 
Support care 
cancer. 
Sverige 

Att utforska 
uppfattningen, 
erfarenheterna 
och betydelsen 
av maktlöshet 
och 
hjälplöshet, att 
studera 
utlösande 
faktorer och att 

 Ett hundra tre 
patienter, 
inskrivna i fyra 
olika palliativa 
hemvårdsinställni
ngar, genomförde 
ett frågeformulär 
med både riktade 
frågor och öppna 
frågor. 

Responsfrekvensen var 58% och 
bakgrundsdata rapporterades som 
frekvenser, medan 
huvudmaterialet analyserades med 
användning av en kvalitativ 
innehålls analys. Övergående död, 
symtom, förlust av kontroll och 
autonomi, okunnighet, isolering 
och osäkerhet utgjorde grunden 
för maktlöshet och hjälplöshet, 
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göra 
kvantifieringar. 

men varje faktor förstärktes av 
förekomsten av plötslig, hög 
intensitet och / eller längd. Totalt 
rapporterade 65% bestämda 
erfarenheter av maktlöshet och 
hjälplöshet. Dessa känslor höll 
också en djupare mening, som 
inbegriper aspekter som 
existentiell ensamhet och 
hopplöshet. De orsakades 
slutligen av oförmåga att 
kontrollera känslor och hantera 
situationen i samband med den 
förestående döden Resultaten 
diskuteras i relation till Cassels 
teori om lidande och existentiell 
psykologi. 

10 Sand, L., Olsson, 
M., Strang, P. 
2009 
Coping strategies 
in the precence of 
one´s own 
impendig death 
from cancer. 
Journal of Pain and 
Symtoms 
Management. 
 
Sverige 

Hur infödda 
svenskar, som 
definierar sig 
som icke-
religiösa, 
faktiskt 
reflekterar och 
agerar när de 
försöker skapa 
hjälpsamma str
ategier i 
närvaro av 
egna 
förestående 
dödsfall och 
hur strategiern
a tjänar deras 
syften. 

Tjugo patienter int
ervjuades 
djupt. De patienter
  
inkluderades i ett 
avancerat 
sjukhusbaserad he
mvårdsteam. Inter
vjuerna bandades, 
transkriberades 
och analyserades 
med en kvalitativ, 
hermeneutisk 
tolkningsmetod 

Informatörernas ansträngningar att 
utveckla användbara strategier 
för att begränsa döden kan 
symboliseras som en kognitiv och 
känslomässig pendel, som svänger 
mellan livets och dödens 
ytterligheter . Under pendelns 
svängningar använde 
informanterna alla tillgängliga 
medel: sina egna resurser, andra 
människor, djur, natur, en 
transcendent kraft, hopp , fantasi 
och magiskt tänkande. De 
strävade efter att hitta faktorer 
som passade deras konceptuella 
system och stödde sin inre balans 
och struktur, allt för att 
hålla döden på ett diskret avstånd 
och behålla sina länkar till livet 
Dessa länkar var samstämmighet, 
engagemang, hopp och 
fortsättning, och de fungerade som 
en sköld mot skadliga känslor 
kopplade till deras 
förestående död . Den nya 
kunskapen om hur strategin 
närvaro av ens egen 
förestående död kan utvecklas och 
användas är nytt. 
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