
 

Patienters erfarenheter av att leva 
i livets slut 

 

En litteraturstudie 

 
Katarina Lindström 
Anna-Stina Roslin 
 
 
 
Instutitionen för Omvårdnad 
Vårterminen 2013 
Kurs: Omvårdnad, självständigt arbete, 15 hp 
Handledare: Gunilla Strandberg  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Döden är en del av livet. De som lämnar livet borde få samma uppmärksamhet och 

kärleksfulla vård som de som träder in i det. I båda fallen behöver människan bli 

hjälpt, sedd och bekräftad” (SOU 2000:6).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Bakgrund: Att leva i livets slut är ofta väldigt skrämmande på grund av att det skapar 

en känslomässig berg- och dalbana. Tankar om hopplöshet och meningslöshet väcks 

när bot inte längre är möjligt. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenhet av att leva i 

livets slut. 

Metod: En systematisk deskriptiv litteraturstudie har genomförts där åtta kvalitativa 

studier granskats och analyserats. 

Resultat: Resultatet har visat att när patienterna får en dödlig och obotlig sjukdom så 

förändras hela deras liv. Det blir en känslomässig konflikt, där allt sätts ur spel. 

Betydelsen av att ha familj och närståendes stöd blir tydligare. Patienterna beskriver 

hur viktigt det är att få prata med någon om existentiella frågor och att de upplever 

denna möjlighet är en brist i från vårdens sida.            

Diskussion: I resultatet framkommer det att patienterna upplever en känslomässig 

berg- och dalbana. Hopp och förtvivlan är känslor som blandas med rädslan av att bli 

beroende av andra när kroppen försämras. Patienterna uttrycker ett stort behov av 

att lyfta existentiella frågor och funderingar. För att kunna bemöta dessa patienter på 

ett bra sätt, måste vårdpersonalen våga stanna upp och våga lyssna.    

Nyckelord: Livets slut, patienter och erfarenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Background: Living in the end of life is often very frightening because it creates an 

emotional rollercoaster. Thoughts of hopelessness and futility awakened when a cure 

is no longer possible.  

Aim: The purpose of this study was to describe patients' experiences of living in the 

end of life. 

Method: A systematic descriptive literature study has been conducted where eight 

qualitative studies reviewed and analyzed.  

 Results: The results have shown that when patients are given a fatal and incurable 

disease that changes all their lives. It will be an emotional conflict, where everything 

is eliminated. The importance of family and kindred support becomes clearer. 

Patients describe how important it is to talk to someone about existential issues, and 

that they feel this opportunity is a shortage in the healthcare side.  

Discussion: The result shows that patients experience an emotional roller coaster. 

Hope and despair are feelings that are mixed with the fear of becoming dependent on 

others when the body is impaired. The patients are expressing a great need to raise 

existential questions. In order to address these subjects in a good way, healthcare 

providers need to dare stop and dare listen. 

Keywords: End of life, experience and patients.  
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1. INTRODUKTION 

Att leva med en obotlig och dödlig sjukdom kan upplevas som att en dödsdom 

kontrollerar hela ens liv. Ens existens blir osäker eftersom man inte vet när döden 

kommer att inträffa. Det blir en dragkamp mellan viljan att leva och vetskapen om att 

ens tid är begränsad. Patienter beskriver att de upplever att de blir fångna i sin egen 

kropp när de blir begränsade kroppsligt och socialt. Ju längre sjukdomen framskrider 

och att tiden börjar ta slut, desto mer isolerad från familjen känner de sig. De är 

medvetna om att de inte kommer att få ha en framtid tillsammans och det skapar en 

känsla av bitterhet (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2007). 

Många patienter som lever i livets slutskede dör en långsam död. Det är en 

problemfylld tid som innefattar många tillbakablickar och avsked som både 

närstående och patienter måste få tid att bearbeta. Ideologin för den palliativa vården 

är att hjälpa patienter förbli levande fram till döden (Ottosson, 2012, s.37). 

 

Personer som lider av cancer eller andra obotliga sjukdomar är i stort behov av 

palliativ vård. Detta ses som ett brådskande humanitärt behov världen över. När 

patienter får veta att sjukdomen är obotlig, är det viktigt att så snabbt som möjligt 

påbörja palliativ vård. Detta för att kunna stödja både patienterna och familjerna i 

deras sorgearbete. När bot inte längre är möjligt och palliativ vård inleds så är syftet 

med den palliativa vården att för både patienter och deras anhöriga, skapa så god 

livskvalitet som möjligt (WHO, 2012).  

 

Att lindra smärta och andra symtom är ett viktigt mål inom den palliativa vården. 

Den fysiska smärtan är inte det enda som står i fokus, utan även det psykologiska, 

sociala och andliga/existentiella stödet till patienterna och deras familjer ska 

innefattas. Symtomlindring, trygghet och att visa respekt för den enskilda individens 

behov och önskemål ska också ingå i den palliativa vården. Det är viktigt att komma 

ihåg att sätta patientens behov och symtom i fokus vid planering av dennes vård 

(Palliativguiden, 2010, s.9). 

 

Den palliativa vården bygger på 4 hörnstenar så som symtomkontroll, teamarbete, 

kommunikation och relation samt närståendestöd. Det innebär att med god kunskap 

uppnå kontroll av symtom så som: delirium, svettningar, ångest, depression, hicka, 
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infektion, oro, illamående och smärta. Genom att arbeta som ett team där läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor och andra relaterade yrkeskategorier sammarbetar 

kan god palliativ vård uppnås. En god kommunikation och relation mellan 

vårdpersonal, patient och närstående är en förutsättning för att kunna tillgodose 

behovet och resurserna oberoende av var och hur patienten vårdas. Denna dimension 

kan anses vara den viktigaste delen i den palliativa vården. Att stödja och forma den 

palliativa vården med närstående är väldigt viktigt, eftersom deras insatser blir stora 

när patienterna vårdas i livets slutskede. Det är viktigt att anhöriga får ta del av 

information och får bekräftelse på att deras närvaro och medverkan betyder mycket 

för alla parter (Socialstyrelsen, 2006, s.12).  

 

Palliativa vården delas vanligen in i en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen pågår 

oftast under en lång period medan den sena fasen är kortare och kan omfattas av 

dagar, veckor eller någon månad. När vården ska övergå ifrån att vara kurativ till 

palliativ, kan detta vara svårt för läkaren att fastställa. Eftersom vårdpersonalen i sin 

helhet är utbildade i att rädda liv, kan detta fastställande om palliativ vård kännas 

som ett misslyckande. Detta kan i sin tur leda till att vårdpersonalen och anhöriga har 

olika uppfattningar när slutet är nära (SOU, 2001:6, s.25-27). 

 

Brattgård (2012, s.68-69) beskriver att det inte ska vara några som helst 

tveksamheter att den palliativa vården ska ha hög prioritering och ett högt värde, när 

botande behandling är utesluten. Det är varken rätt eller etiskt korrekt att förmedla 

intryck av att det inte längre finns något mer att göra för patienten. Det ska 

informeras om att den palliativa behandlingen innehåller lika mycket aktiviteter och 

handlingar som den kurativa behandlingen har, men aktiviteterna är av ett annat 

slag. Många människor kan vara i livets slutskede under en längre period än tidigare, 

detta har att göra med att den medicinska kunskapen har utvecklats. När bot av 

grundsjukdomen inte längre är en alternativ behandling så kan medicinska ingrepp 

ge hjälp. Det kan innebära att patienter i livets slutskede har möjlighet till god 

livskvalitet livet ut. Men man ska komma ihåg att inte bli förblindad av den 

framskridande kunskapsutvecklingen. Det kan komma till en gräns där ett ingrepp 

kan komma att bli ett mänskligt övergrepp vilket kan skapa ett stort lidande. 
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I Muniz da Costa Vargens & Berterös studie beskriver kvinnorna som drabbats av 

bröstcancer hur deras liv vänds upp och ner. Att drabbas av cancer och andra obotliga 

sjukdomar väcker känslor av rädsla och tvivel. Trots detta så beskrivs det hur de 

vänder känslorna till något positivt, där de försöker leva ett så normalt liv som möjlig 

i nuet. De försöker att inte fokusera på det negativa utan de koncentrerar sig att fylla 

sina dagar med att göra det de vill och tycker om. Livet är en pågående process fram 

till döden och det kan ingen ändra på (2012).  

 

I en studie beskrivs att hoppet är något som förändras över tid allt eftersom 

sjukdomen fortskrider, hoppet antingen ökar, minskar eller försvinner i takt med att 

situationer förändras. Det ses som en psykologisk resurs med många positiva 

egenskaper såsom förbättrad självkänsla, känslor av kontroll och livskvalitet. 

Patienter med kronisk sjukdom försöker leva så normalt som möjligt. De fokuserar på 

det som är positivt istället för på det som är negativt, vilket kan resultera i känslor av 

hopp. Hoppet har fått en annan betydelse för patienterna, till exempel kan mer tid i 

livet ge känslor av att få göra klart, eller såsom att ha god kontakt med familj och 

närstående. Detta kan ge möjlighet att kunna fokusera på andra i stället för på sig 

själv och sin sjukdom samt att kunna se ljusare på framtiden (Duggleby, Hicks, 

Nekolaichuk, Holtslander, Williams, Chambers & Eby, 2012). 

 

Ökad kunskap om patienters erfarenhet av att leva i livets slut kan bidra till en större 

förståelse av vad som upplevs som livskvalitet för den enskilde individen. 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenhet av att leva i livets 

slut. 

 

2. METOD 

Nedan presenteras arbetes metodavsnitt, som förklarar vilket tillvägagångssätt som 

använts och dess utformning och angreppssätt. 

 

2.1 Sökmetod 

Artikelsökningen genomfördes i databasen Scopus. Provsökningar gjordes även i 

Cinhal, MEDLINE och PsycINFO, men dessa gav dåligt sökresultat varav endast 

Scopus användes. Sökord som användes var: Experience, end of life, patient*, 
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interviews, suffering, cancer, living with incurable och terminal illness. Dessa har 

använts i olika kombinationer och tillsammans med begränsningar. Även manuell 

sökning av referenslistor har utförts. Sökningarna genomfördes under våren 2013. En 

mer detaljerad beskrivning av sökvägarna redovisas (Bilaga 1). De åtta valda 

artiklarna bedömdes överensstämma med det redovisade syftet. Artiklarna 

sammanfattas översiktligt avseende bland annat författare, titel, publiceringsår, syfte, 

metod, analys och resultat (Bilaga 2). 

 

2.2 Urval  

Denna litteraturstudie är baserad på vetenskapliga, kvalitativa artiklar som handlar 

om patienters upplevelser om att leva i livets slut. Alla åtta artiklarna har grundats på 

intervjustudier som är gjorda under tiden 2006-2013. Inklutionskriterier: I studien 

ingick både män och kvinnor. Dödlig obotlig sjukdom. Exklusionskriterier: Barn och 

yngre än 18år, anhöriga och vårdpersonal. För att begränsa sökningarna skulle 

artiklarna vara skrivna på engelska. Endast etiskt granskade studier användes.  

 

2.3 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma artiklarnas kvalitet, lästes abstrakten igenom av båda författarna för 

att kontrollera att innehållet överensstämde med studiens syfte. Därefter jämfördes 

granskningarna och författarna beslutade vilka av artiklarna som skulle användas till 

studien. Resultatet blev 8 artiklar som svarade till syftet för litteraturstudien. 

Samtliga artiklar bedömdes vara av god kvalitet. Författarna bedömde att fyra av de 

valda artiklarna var av kvalitet hög och fyra av kvalitet medel. Detta redovisas i bilaga 

2. Till hjälp för kvalitetsbedömningen användes frågeställningar, där det beskrivs hur 

granskning av kvalitativa studier går till (Friberg, 2012, s.126).   

 

2.4 Analys  

Vetenskapliga studier har analyserats i denna litteraturstudie. Utifrån syftet med 

litteraturstudien så har resultatet från studierna sammanställts. När det är studier av 

kvalitativ karaktär som ska analyseras så är det vanligt att tänka sig att gå ifrån en 

helhet till delar och därifrån skapa en ny helhet. Genom att bryta ner innehållet i 

varje studie till kategorier och underkategorier gör att det blir möjligt att kunna 

sammanställa studiernas resultat (Friberg, 2012, s.127-128). 

Med detta som utgångspunkt så har studierna analyserats genom att läsa igenom de 

4 
 



 

olika valda studiernas resultat noggrant, flera gånger för att få en helhetsförståelse av 

innehållet. Därefter markerades nyckelmeningar i varje enskilds studies resultattext. 

Resultattexten sorterades till grupper med gemensamt innehåll. Grupperna bildade 

underkategorier. Dessa underkategorier fördes sedan samman och bildade 

kategorier. Fyra kategorier med 2-4 underkategorier framkom vid 

sammanställningen. Kategorier och underkategorier sammanställs i Tabell 1 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.167).  

 

3. RESULTAT 

I tabell 1 och i nedanlöpande text presenteras de 4 kategorierna med tillhörande 

underkategorierna som utgör resultatet i denna litteraturstudie. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

Kategori Underkategori  

3.1 Känslomässig berg- och dalbana 3.1.1 Känslor av förtvivlan 

3.1.2 Känslor av hopp, kontroll och 

trygghet  

3.2 Kroppens förändring och 

försämring 

3.2.1 Känslor av att känna och se sin 

kropp förändras  

3.2.2 Att vara aktiv 

3.3 Familj, närstående och 

vårdpersonals betydelse  

3.3.1 Att bli mer och mer beroende 

3.3.2 Vårdens och vårdpersonalens 

betydelse 

3.3.3 Vikten av att få prata om den 

kommande döden 

3.4 Existentiella tankar, 

funderingar och frågor 

3.4.1 Känslor och tankar kring döden och 

döendet 

3.4.2 Acceptans och förnekelse 

3.4.3 Att leva i nuet 

3.4.4 Att ta farväl på ett bra sätt 
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3.1 En känslomässig berg- och dalbana 

Litterturstudien visar att när patienter får en dödlig och obotlig sjukdomsdiagnos så 

skapar detta känslor av förtvivlan och rädsla av att tappa kontrollen, men även 

känslor av hopp och trygghet. Det kan skapa en vilja av att fortsätta leva och kämpa.  

 

3.1.1 Känslor av förtvivlan 

Några av studierna visar att när patienter drabbas av en dödlig, obotlig sjukdom, 

väcker det starka känslor så som osäkerhet, rädsla, chock, tankar på lidande, känsla 

av hopplöshet och dödshot (Axelsson, Randers, Lund Hagelin, Jacobson & Klang, 

2012; Horne, Seymour & Payne, 2012; Missel & Birkelund, 2011). Att få 

diagnosbesked och information om behandlingar väcker en genuin oroskänsla och 

insikten att situationen är allvarlig. I en studie beskriver KOL-patienter att de är 

medvetna om att de kommer kvävas till döds och detta skapar känslor av panik (Hall, 

Legault & Côté, 2010). De kämpar med tankar om hopplöshet och meningslöshet när 

bot inte längre är möjligt (Horne et al. 2010; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013). 

Det som de trodde inte kunde hända, hände. De beskriver förtvivlan, hopplöshet och 

att de inte kan göra något åt sin situation. Känslor av bitterhet och orättvisa av att ha 

drabbats av en obotlig sjukdom gör att hela livssituationen känns så osäker och de 

nästan gav upp (Hall et al. 2010; Horne et al. 2012; Missel & Birkelund, 2010; 

Ozanne et al. 2013; Sæteren, Lindström & Nåden, 2010). Att leva i livets slut är en 

komplex situation och patienter beskriver att det är svårt att handskas med detta. En 

del beskriver hur de ligger vakna och funderar, för att de är rädda för den kommande 

framtiden (Axelsson et al. 2012; Horne et al. 2012). I några av studierna beskriver 

patienterna hur de fruktar nästa episod av andningssvårighet, detta skapar känslor av 

panik, otrygghet och rädsla av att vara ensam. Att se andra patienter försämras och 

dö upplevs som plågsamt, ångestfyllt och stressande. De känner att de tappar 

kontrollen över framtiden och påminns då om sin egen sårbarhet (Axelsson et al. 

2012; Hall et al. 2010; Ozanne et al. 2013; Sæteren et al. 2010).  

 

3.1.2 Känslor av hopp, kontroll och trygghet 

Att få veta att sjukdomen är obotlig blir en vändpunkt i deras liv, trots detta så 

överger man inte hoppet på att överleva och att bot ska finnas. Hoppet tänds när de 

hör talas om andra som överlevt liknande sjukdomar, detta medför att modet hålls 

uppe och att de orkar fortsätta med de svåra behandlingarna. De uttrycker ett hopp 
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om att sjukdomen inte ska dominera deras liv och att få möjlighet att bo hemma till 

slutet (Axelsson et al. 2012; Horne et al. 2012; La Cour, Johannessen & Josephsson, 

2009; Missel & Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013; Sæteren et al.2010).  

 

Att känna kontroll över sig själv och sitt liv i en situation där sjukdomen fortskrider 

och beroendet av andra ökar, skapar även känsla av trygghet och viljan att fortsätta 

kämpa. Detta är något som beskrivs i flera av studierna. Att finna psykisk hälsa är 

också viktigt för tryggheten, detta kan vara allt ifrån att åka in till sjukhuset, få hjälp 

med symtom eller att anhöriga finns i närheten (Hall et al. 2010; La Cour et al. 2009; 

Melin Johansson, Axelsson & Danielson, 2006). 

 

3.2 Kroppens förändring och försämring 

Litterturstudien visar att de kroppsliga förändringarna och försämringarna får stora 

konsekvenser för patienterna. De påminns om sin egen sårbarhet när kroppen 

försämras men genom fysisk aktivitet känner de sig friskare och tankarna på döden 

kan hållas på avstånd. 

 

3.2.1 Känslor av att känna och se sin kropp förändras  

När det sociala livet påverkas negativt eller att inte kunna avnjuta en god middag 

tillsammans med vänner på grund av att de har svårt att svälja (La Cour et al. 2009; 

Missel & Birkelund, 2011). Olika symtom som illamående, kräkningar, trötthet och 

smärta gör patienten medveten om att kroppen förändras och försämras. Trots att 

det är svårt, vill de fortfarande uppleva att de har kontroll över sin kropp. Ju sämre 

kroppen blir desto mer fånge i sin kropp känner de sig och beroendet av andras hjälp 

ökar, detta medför känslor av oro och sorg. I takt med att kroppen försämras blir 

patienterna påminda om att livet går mot sitt slut (Axelsson et al. 2012; Missel & 

Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013). Att inte klara av det dagliga livet i sitt hem när 

kroppen försämras, gör att patienterna känner förtvivlan (Hall et al. 2010). Viss typ 

av smärta påminner patienter om den kommande döden men det inte är den fysiska 

smärtan som kommer att leda till döden utan det är andningsproblemen. Vetskapen 

om att de kommer kvävas skapar känslor av panik och ångest, detta ser patienterna 

som en del av döendeprocessen (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010 Ozanne et al. 

2013). De beskriver hur behandlingarna förändrar deras kroppar, de känner inte igen 

sig själva. Ibland reagerar kroppen negativt bara av vetskapen av att starta en 
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behandling. De har svårt att utföra vardagliga sysslor, detta gör att de känner sig 

begränsade (Axelsson et al. 2012; La cour et al. 2009; Missel & Birkelund, 2011).  

 

Det är viktigt för patienterna att inte andra ser att de är sjuka. De beskriver en glädje 

av att inte ha tappat håret, hur de fortsätter att sitta upprätt vid behandling istället 

för att ligga ner. Då känner de sig mer normal (La cour et al. 2009). De beskriver att 

de känner sig friska fastän de lider av en obotlig sjukdom, detta gör att det blir svårt 

att acceptera sin situation (Horne et al. 2012; Missel & Birkelund 2011). För att kunna 

skapa distans till döden, beskriver patienter att om de får hjälp med lindring av 

symtom och smärta kunde de hålla sig fysiskt aktiva, få en god sömn och klara av att 

göra det de vill göra och skapar känslor av en god livskvalitet (Axelsson et al. 2012; 

Melin et al. 2006).  

 

3.2.2 Att vara aktiv 

Studier visar att om patienterna kan klara av att vara fysisk aktiva så känner de sig 

psykiskt starka. Att vara fysiskt aktiv symboliserar hälsa, välbefinnande, en känsla av 

att vara normal och psykisk stark, man känner sig inte sjuk. En patient uttrycker att 

det är skönt att vara fysiskt aktiv eftersom det inte är något fel i huvudet, det är bara 

kroppen som inte hänger med. När de håller sig sysselsatta, känner sig behövda och 

gör andra glada, hjälper det dem att ignorera sin smärta och ångest. Detta medför att 

tankar på död och döendet hålls på avstånd. Trots att smärta och andra symtom 

begränsar dem, så fortsätter de med den fysiska aktiviteten för att det skapar mycket 

positiva känslor såsom frihet, mening och lycka. När sjukdomen begränsar vissa 

aktiviteter blir det mera påtagligt att de faktiskt är sjuka och döende (Horne et al. 

2012; La Cour et al. 2009; Melin et al. 2006; Ozanne et al. 2013). 

 

3.3 Familj, närstående och vårdpersonals betydelse  

Litteraturstudien visar att bli mer och mer beroende av familj, närstående och 

vårdpersonal upplevs inte som något positivt. Däremot har de stor betydelse för 

patienternas livskvalitet och välbefinnande. Patienterna uttrycker ett stort behov av 

att få prata om den kommande döden. 
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3.3.1 Att bli mer och mer beroende 

Studien visar att det är viktigt för patienterna i sin sårbarhet och de ökade beroendet 

av andra, att få känna sig behövd både fysiskt och psykiskt. Många patienter uttrycker 

en vilja av att kunna klara sig själv så länge som möjligt. Det blir en känslomässig 

konflikt när man blir beroende av sin familj men de flesta uttrycker att de inte vill bli 

till en belastning. När det inte går att vara hemma längre så känns det bra och tryggt 

att komma till sjukhuset. För då vet de att familjen inte blir belastade utan kan vara 

närvarande som ett stöd. I sex av åtta studier beskriver patienterna hur viktigt det är 

att ha stöd och god kontakt med familj och vänner, detta skapar förutsättningar för 

att känna livskvalitet. Trots stödet från familj och vänner så är det svårt att kämpa 

vidare, för de vill inte dö (Hall et al. 2010; La Cour et al. 2009; Melin et al. 2006; 

Missel & Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013; Sæteren et al. 2010). 

 

3.3.2 Vårdens och vårdpersonalens betydelse  

Studier visar att patienter söker vård först när de inte längre kan förneka symtom och 

känslor på att något är fel. När jag försämras, kommer vården att tappa intresset för 

mig? Det uppkommer olika funderingar när det gäller behandling och avslutandet av 

dessa, även hur kroppen kommer att påverkas av döendet. De försöker finna mening i 

att fortsätta behandling, med en vetskap om att den inte är livsförlängande utan bara 

lindrande (Axelsson et al. 2012). När de får information om behandling och vård är 

det viktigt görs på rätt sätt och i rätt miljö (Sæteren et al. 2010). När de fick påbörja 

behandling kändes det bra, de upplevde att vården gjorde allt de kunde för att hjälpa 

dem. Fick de hjälp med sina fysiska och psykiska problem av det palliativa teamet, så 

ökade livskvaliteten och sjukdomen upplevdes inte bli dominerande (Melin et al. 

2006; Sæteren et al. 2010). Vården beskrivs att fungera när patienterna upplever att 

de blir behandlade som en hel människa, inte bara som en sjukdom (La Cour et al. 

2009; Ozanne et al. 2013; Sæteren et al. 2010). 

 

Patienterna beskriver att det är svårt att lyfta existentiella frågor, eftersom de är 

rädda att vårdpersonalen ska tro att de vill dö (Axelsson et al. 2012; Missel & 

Birkelund, 2011). Att få en känsla av att bli misstrodd och inte tagen på allvar av 

vårdpersonalen, väcker känslor av oro, sorg, ilska, bitterhet och osäkerhet (Horne et 

al. 2012; Missel & Birkelund, 2011; Sæteren et al. 2010). En patient beskriver att när 

hon och hennes familj fick mot ta dåliga besked i en flerbäddssal kände hon att 
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vårdpersonalen inte respekterade hennes integritet (Sæteren et al. 2010). Att som 

vårdpersonal ge bristfällig och tvetydlig information samt att uttrycka sig på ett 

oprofessionellt sätt kan lätt leda till misstro (Axelsson et al. 2012; Horne et al. 2012). 

Dessutom ökar det känslan av att inte vilja vara en belastning för vårdpersonalen 

(Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010). Patienterna beskriver att när de blir tagna på 

allvar, blir bekräftad, känner sig trygga och får ett bra stöd av vårdpersonalen. Så kan 

de känna hopp, tröst, styrka och mening med att fortsätta kämpa vidare. De upplever 

också att det är viktigt att både familjen och de själva behandlas med respekt (Melin 

et al. 2006; Sæteren et al. 2010). 

  

3.3.3 Vikten av att få prata om den kommande döden 

I sju av åtta studier visar det att patienterna har ett stort behov av att få prata om 

döden och döendet med familj och närstående. Många av dem upplever att familjen 

och de närstående har svårt att prata om den kommande döden. Patienterna 

uttrycker ofta att det känner sig ensamma när familjen undviker att prata om de 

existentiella frågorna och funderingarna (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Horne 

et al. 2012; Melin et al. 2006; Missel & Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013; Sæteren 

et al. 2010). I en del studier beskrivs det av patienterna, att de har ett stort behov av 

att få prata och älta existentiella frågor och funderingar med vårdpersonal, eftersom 

familj och vänner inte orkar eller har förmågan till detta. De känner sig ensamma när 

de inte har någon att prata med och beskriver en önskan om att vårdpersonalen ska 

våga prata om dessa frågor (Axelsson et al. 2012; Sæteren et al. 2010). Patienter 

uttrycker också en känsla av osäkerhet och tvekan av att lyfta frågor kring död och 

döendet. När de upplever att personalen inte vill eller kan prata om dessa frågor, så 

beskriver de en rädsla av att de kommer att få en sämre vård (Axelsson et al. 2012; 

Horne et al. 2012). Det är viktigt att patienterna kan känna tilltro till vårdpersonalen, 

de måste visa ett genuint intresse och att de har tid för dessa svåra samtal. 

Patienterna uttrycker också att när vårdpersonalen tar initiativ till dessa samtal så 

upplevs det som positivt (Axelsson et al. 2012; Melin et al.2006). 

 

3.4 Existentiella tankar, funderingar och frågor 

Litteraturstudien visar att leva i livets slut väcker många olika känslor och tankar om 

död och döendet, samt tankar om acceptans och förnekelse, att leva i nuet och hur 

man tar farväl på ett bra sätt. 
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3.4.1 Känslor och tankar kring döden och döendet  

Vägen till döden är mer skrämmande än själva döden, detta beskrivs i flera av 

studierna. Det är svårt att föreställa sig döden, kommer döden att vara smärtsam, 

utdragen, hur kommer det att kännas, när kommer döden att inträffa, kommer det 

att vara som att somna in? Detta är frågor som patienterna i studierna ställer sig och 

detta väcker känslor av osäkerhet (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Ozanne et al. 

2013). Att prata med andra om döden och döendet var inget de gjorde, för detta 

väcker känslor av att dödens närmanden blir mer påtagligt. Att tänka på döden hela 

tiden skulle vara förskräckligt, det skulle innebära att döden tar kontroll över deras 

liv. Detta skapar känslor av ångest och oro. För att klara av dessa känslor, så 

förtränger man tankarna och känslorna om döden och döendet när de närmar sig 

livets slut (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Horne et al. 2012; Ozanne et al. 

2013). Patienterna beskriver att de påminns om sin egna utsatta situation när en 

medpatient försämras och dör. Detta väcker tankar och funderingar om vem som står 

på tur nästa gång. Kommer döden att bli utdragen? (Axelsson et al. 2012). Även om 

patienterna vill dö snabbt, så är inte hoppet på en snabb död detsamma som att vilja 

dö snart. Det är en önska och vilja att slippa lida och att dö en bra död (Axelsson et al. 

2012; Hall et al. 2010).  

 

Studierna visar att en del patienter vill veta när de ska dö, medan andra uttrycker att 

de inte vill veta. Att döden är något naturligt är vad de flesta patienter försöker se när 

de lever i livets slut och har de uppnått en högre ålder så är döden lättare att 

acceptera (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Horne et al. 2012).  

 

3.4.2 Acceptans och förnekelse 

Att ha vetskap om att ingen bot finns väcker existentiella tankar och funderingar, 

varför jag och varför nu? (Missel & Birkelund, 2011). Patienter beskriver att det är 

svårt att acceptera sin situation och prata om framtiden när de har vetskap om att de 

ska dö. Detta medför att döden blir mer påtaglig (Axelsson et al. 2012; Horne et al. 

2012; La Cour et al. 2009; Missel & Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013; Sæteren et 

al. 2010). Patienter beskriver att de trycker undan tankar och funderingar om döden 

och döendet, detta medför att de känner sig väldigt ensamma. De har vetskap om att 

behandling bara förlänger livet och inte längre kan bota sjukdomen. De är medvetna 

om att döden är nära och att den kan komma snart (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 
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2010; Sæteren et al. 2010). De kan ha svårt att acceptera att de befinner sig i livets 

slut trots vetskapen om att sjukdomen är obotlig. Detta för att de upplever att de inte 

har levt klart sitt liv (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Ozanne et al. 2013). 

Patienter beskriver att om de kan acceptera sin sjukdom, så är det lättare att kunna 

skapa mening med livet. När sjukdomen försämras kan patienterna ha svårt att finna 

mening, de ifrågasätter sin tro och sin existens (Ozanne et al. 2013). 

 

3.4.3 Att Leva i nuet 

Ju sjukare och närmare döden patienterna kommer desto mer kan deras vilja öka att 

fortsätta leva (Axelsson et al. 2012). Patienterna uttrycker att det känns lättare att 

leva om de kan fokusera på det positiva i livet vilket skapar en distans till döden 

(Axelsson et al. 2012; Melin et al. 2006; Missel & Birkelund, 2011). I samtliga studier 

visar det att patienterna vill och försöker leva så naturligt som möjligt och tar dagen 

som den kommer. De försöker att inte ödsla energi på negativa saker utan försöker 

att leva här och nu. De patienter som har kunnat prata öppet om döden och döendet 

med familj, närstående och vårdpersonal, uttrycker att de har kunnat leva fullt ut i 

nuet (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Horne et al. 2012; La Cour et al. 2009; 

Melin et al. 2006; Missel & Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013; Sæteren et al. 2010).  

 

3.4.4 Att ta farväl på ett bra sätt 

Studien visar att flera patienter uttrycker att de inte vill dö. Men när det inte finns 

någon återvändo, så är det är viktigt för patienterna att skapa fina minnen till familj 

och närstående. De vill ta farväl på ett bra sätt av dem som kommer att leva kvar. I 

och med detta blir det lättare att lämna familj och vänner när de vet att de kommer 

att ha det bra, och detta skapar sinnesfrid. Att göra klart beskrivs som att förbereda 

saker praktiskt och att förbereda för den kommande döden. De beskriver att de 

känner en oro över hur familjen och de närstående ska klara av deras död och den 

närmsta tiden efteråt (Axelsson et al. 2012; Hall et al. 2010; Horne et al. 2012; La 

Cour et al. 2009; Missel & Birkelund, 2011; Ozanne et al. 2013). 
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4. DISKUSSION 

 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa patienters erfarenhet av att leva i livets slut. 

Litteraturstudien visar att leva i livets slut medför att patienter upplever många olika 

känslor och detta blir en vändpunkt i livet. De inser att den framtid som var planerad 

inte kommer att ske. Tankar kring döden och döendet väcks men hopp om att få 

fortsätta leva och ha kontroll över sig själv och sin situation stärks. För att hålla 

tankarna borta från dödens närmande, försöker de leva så aktivt och normalt som 

möjligt trots de kroppsliga försämringarna och förändringarna. Familj och vänners 

betydelse blir tydligare och viktigare ju mer beroende de blir. Det är viktigt att få 

känna sig som en hel människa och bli bemött med respekt, inte bara vara en patient. 

Det framkommer i litteraturstudien att patienterna upplever ett stort behov av att få 

prata om existentiella funderingar, med både familj, närstående och vårdpersonal. 

 

I litteraturstudien framkommer det att leva i livets slut innebär en känslomässig 

berg- och dalbana där känslorna pendlar mellan hopp och förtvivlan, trygghet och 

otrygghet. Fenomenet hopp har olika betydelse för den som är frisk och för den som 

är sjuk. Det finns ett uttryck som säger att man inte får ta ifrån någon hoppet och 

detta syftar till att hur den friska människan tänker. För den friske innebär hoppet att 

överleva och för den sjuke så handlar det om att få möjligheten till att leva lite längre 

(Glimelius, 2012, s.18). Hopp är ett mentalt tillstånd, men kan ses som en hörnsten 

inom vårdvetenskapen tillsammans med tro och kärlek. För att förstå människors syn 

på livet, bör det finnas förståelse för att tro och hopp är relaterat till dennes grundsyn 

på livet och dess mening. Hoppet beskriver känslornas skiftningar, tankar och 

handlingar i en positiv bemärkelse och detta kan kontras med förtvivlan och dess 

negativa aspekter (Benzein, 1999, s.10-11). Huruvida det är möjligt att hjälpa 

patienten att bevara hoppet är något som kan diskuteras. I Melin- Johansson, Ödling, 

Axelsson & Danielsson studie påvisar de att patienter återfår hoppet är när de känner 

att behandling ger effekt. Då känner de sig lugnare och fridfullare till sinnet (2007). 

Enligt McCarthy & Dowling (2009) pratade patienterna med andra medpatienter om 

behandling och biverkningar. De jämförde varandras upplevelser och hur de andra 

hade hanterat sin situation, vilket gav hopp och stöd om att detta kanske kan hjälpa 

mig. En reflektion är att det är väldigt viktigt som vårdpersonal att vara lyhörd till vad 
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patienterna har för behov både psykiska och fysiska. Som en patient beskriver, att få 

möjligheten att åka hem till familjen över jul, gav hopp och styrka att fortsätta 

genomföra de tuffa behandlingarna (Missel & Birkelund, 2011). De ska känna att de 

står i centrum av den vård som bedrivs. Deras känslor och upplevelser ska 

respekteras och tas på allvar. Det är viktigt som vårdpersonal att finnas till hands för 

patienten både med hjärta och hjärna. Att se när en patient behöver en torr kudde, 

utan att denne ber om det kan betyda hopp för den enskilde. Likväl som att se att 

patienten har behovet av att vara ifred och inte vill samtala, kan även inge hopp. 

  

Utifrån ett etiskt resonemang kan det dras en logisk slutsats att finnas där för 

patienten med både hjärta och hjärna medför att hoppet hos den enskilde kan 

stärkas. Med ökad kunskap om kommunikationens vikt och att vara lyhörd, kan detta 

hjälpa patienterna att känna tillit. 

 

Rasmussen, Tishelman & Lindqvist beskriver i sin studie att det blir en uppdelning i 

den döende personens kropp, mellan den kroppsliga upplevelsen och förståelsen av 

dessa erfarenheter. Eftersom kroppen upplevs bli separerad från jaget, en känsla av 

att inte känna sig hemma i sin egen kropp uppstår (2010). I litteraturstudien 

beskriver patienterna en rädsla när de inte känner igen sin egen kropp och hur den 

reagerar, medan andra beskriver lyckan av att det inte syns på utsidan att de är sjuka. 

I Lindqvist, Rasmussen, Widmark & Hydén beskrivs känsla av att vara värdelös och 

förlusten av det sociala livet, när kroppen inte längre orkar vara aktiv på samma sätt 

som den varit förut (2008). Det framkommer även i litteraturstudien att ha kontroll 

och att få bestämma över sig själv är viktiga aspekter för patienterna. De vill inte 

känna ett beroende och vara en börda för vårdpersonalen eller familjen. När palliativ 

vård blir det enda alternativet så bekräftar detta det faktum att livets slut kan vara 

nära (Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alvsvåg, 2012).  Allt eftersom 

kroppen försämras så ökar beroendet av andras hjälp. Detta är något som 

framkommer i flera av studierna och upplevs inte som något positivt. I McCarthy & 

Dowling beskrivs det tydligt att patienterna fruktade att bli en börda för nära och 

kära (2009). I Ellingsen et al. beskriver patienterna att det är jobbigt att behöva be 

om hjälp, och om då dessutom vårdpersonalen uppträder med en attityd av att vara 

stressade, så underlättar det inte för patienterna. Att inte behöva be om hjälp, såsom 

att vända på kudden betyder väldigt mycket för dem (2012). I en avhandling 

14 
 



 

framkommer det att patienterna inte vill vara till belastning och att de har svårt att 

uttrycka vilken vård de behöver. De vill visa att de klarar sig själv och inte är 

beroende av andra, de vill vara duktiga. Att bli beroende av vård kan lätt skapa 

oundvikliga känslor av att inte klara sig själv. Som patient vara beroende av vård, kan 

skapa känslor av värdelöshet, maktlöshet, ensamhet och att inte få den vård de 

behöver. Kan patienterna acceptera att de är i behov av vård, så kan detta hjälpa dem 

att känna värdefullhet, makt och gemenskap. Detta kan leda till en ömsesidig relation 

mellan patient och vårdpersonal. Det kommer en tid när patienten tillslut är tvungen 

att acceptera att de är i behov av hjälp för att kunna lindra sitt lidande. När 

patienterna inte längre har förmåga att sköta sig själv, kan de ändå glädjas åt de små 

saker som de fortfarande klarar av. Detta kan inge hopp (Strandberg, 2002). 

Litteraturstudien visar att få adekvat information på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och i 

en passande miljö upplevs som viktigt för patienterna, det framkommer att det är lika 

viktigt för patienterna som för familjen. Litteraturstudien visar också på att det kan 

skapa misstro till vårdpersonalen om dessa uttrycker sig på ett dåligt sätt, vilket i sin 

tur kan leda till att patienterna inte vågar öppna sig och prata. De vill inte belasta 

familjen med sina tankar och funderingar om döden och döendet. Detta gör att de 

känner sig ensamma eftersom de inte har någon att prata med och de upplever att det 

är svårt att lyfta dessa funderingar med vårdpersonalen. Detta kan styrkas i Melin-

Johansson et al. där det uttrycks att patienter blir reserverade för att de inte vågar 

prata om sina existentiella tankar och funderingar, varken med vårdpersonalen eller 

med de anhöriga (2007).   

 

En reflektion kring detta område är att det finns stora brister inom vården. Patienter 

uttrycker en önskan om att vårdpersonalen ska våga ta initiativ till samtal om 

existentiella frågor och inte vänta på att patienten ska bjuda in till detta. Med en ökad 

kunskap i att förstå hur patienter som lever i livets slutskede känner och tänker, kan 

detta leda till en större trygghet hos vårdpersonalen att våga lyfta existentiella frågor. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Enligt Forsberg & Wengström, 2008 så bör en litteraturstudie innehålla ett lämpligt 

antal studier av god kvalitet och dessa skall då utgöra det underlag som bedöms och 

slutsatsen görs på (s.30). 
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I litteraturstudien hittades flera likheter mellan de åtta studierna resultat. Relevansen 

hos studierna var god och alla studierna har kvalitativ ansats, detta val gjordes för att 

syftet med studien var att undersöka patienters erfarenhet av att leva i livets slut. 

Även annan vetenskaplig litteratur har använts. Alla studierna är av västerländsk 

kontext, detta kan ses som en styrka efter som de kulturella skillnaderna blir små. 

Detta kan medföra att resultatet bara slår åt ett håll och kan bli mer hållbart.  

Willman, Stoltz & Bahtsevani beskriver att i en studie som utesluter möjliga deltagare 

av olika anledningar, kan ge ett starkare resultat (2011, s.175-176). Eventuellt bortfall 

i denna studie skulle kunna bero på att patienterna känner att deras integritet kränks.  

 

Eftersom litteraturstudien är överförbar till kliniska verksamheter inom hälso- och 

sjukvården så är den relevant. För att få fram ett så korrekt resultat som möjligt, så 

har stor vikt lagts på att förstå studiernas innebörd, eventuella språkliga 

misstolkningar är något som författarna reserverar sig för. 

 

4.3 Etisk reflektion 

När en forskningsstudie skall genomföras så måste det sökas etiskt tillstånd hos en 

etisk kommitté. Det görs för att skydda deltagarna och för att allt ska gå etiskt korrekt 

till. De vetenskapliga studierna har som krav att alltid lyfta etiska överväganden 

(Forsberg & Wengström, 2008, s.144). I litteraturstudien har endast etiskt godkända 

artiklar använts och allt relevant resultat kommer från original artiklar. Författarnas 

etiska ansvar har varit att så noggrant och neutralt som möjligt redovisa resultatet 

(s.77-78).   

 

4.4 Relevans för omvårdnad 

Den nyutbildade sjuksköterskan kommer att träffa patienter som lever i livets slut allt 

oftare. Det är viktigt att redan i grundutbildningen erhålla en god baskunskap i 

ämnet palliativ vård och då främst med inriktning på samtal, att våga stanna kvar hos 

en patient och lyssna. Det framkommer i litteraturstudien att patienterna kan önska 

att vårdpersonalen ska våga börja detta samtal. Det kan upplevas som något positivt 

för patienterna, att vårdpersonalen kan ta detta initiativ så att känslor av hopp och att 

bli mer beroende lättas. Det är även viktigt att bejaka patientens upplevelse och 

tankar av hur kroppen förändras och försämras under sjukdomens gång. När 

samtalen väl är påbörjade så kan det bli lättare att våga fortsätta prata, men bara för 
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att samtalet har gjorts en gång så innebär det inte att ämnet är utagerat. Patienterna 

måste få möjlighet att älta eftersom detta kan ses som en process för att kunna gå 

vidare i sitt sorgearbete. Inom den palliativa vården benämns de 4 dimensionerna 

som ser människan som en helhet, där psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella/andliga behov ska tillgodoses. Hörnstenen kommunikation och relation 

ses oftast som en självklarhet, men kan vara den viktigaste delen i palliativ vård. 

Fungerar inte kommunikationen så är det svårt att bedriva en god vård (Strang, 2012, 

s.30-34).  

 

4.5 Fortsatt forskning 

Det som framkommer efter att ha läst många artiklar och litteratur kring ämnet, 

patienternas erfarenheter av att leva i livets slut. Är att det saknas mer ingående 

forskning kring deras erfarenhet av att leva i en förändrad kropp och hur detta 

påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Sådan forskning skulle kunna medföra att 

vårdpersonalen får en större inblick och förståelse för patienternas känslor och 

erfarenheter kring detta. Vidare kan detta medföra möjligheten att hjälpa patienterna 

med den enskildes behov, önskemål och hur de hanterar sorgen och förlusten när 

kroppen inte längre fungerar som tidigare.  
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Sökmatris samt urval       Bilaga 1 

Sökord Begränsningar Träffar Urval 

End of life AND Interviews 

AND Experience AND Patient* 

Nursing & Human/Humans & 

English language & 2009-2013 

313 3 

Living with incurable AND end 

of life 

 26 1 

Living with incurable Nursing 40 2 

Palliative care AND interview 

AND patient* 

Nursing & Humans & English 

language & 2009-2013 

233 1 

Cancer AND suffering AND 

terminal illness 

Nursing & English language & 

2009-2013 

13 1 

 

 

 

 
 



 

Översikt av artiklar som ingår i analysen.      Bilaga 2 
Författare. Titel 

(År). Land 
 

Syfte 
 

Urval 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Kvalitet 
Axelsson, L., Randers, 
I., Lundh Hagelin, C., 
Jacobson, S. H. & 
Klang, B. 
 
Thoughts on death and 
dying when living with 
haemodialysis 
approaching end of life. 
(2012).  
 
Sverige. 

Undersöka inre tankar 
och känslor relaterade 
till döden och döendet, 
när man lever med 
hemodialys i livets slut. 

Deltagarna var åtta, fem 
män och tre kvinnor i åldern 
66-87.  
 
Inklusion: fått dialys i minst 
3 månader, multisjuk, vara i 
slutet av livet, förstå och 
prata svenska.  
 
Exklusion: inte stå på kö för 
transplantation. 
 
 Bortfall redovisas inte. 
 
 
 
 
 

Kvalitativ studie.  
Deltagarna interjuvades 
ensamma och den 
inleddes med en öppen 
fråga ”Snälla kan du 
berätta för mig om dina 
erfarenheter av att leva 
med sjukdom och 
hemodialys?” Sedan 
ställdes fler öppna 
frågor för att få djupare 
förståelse i deras 
upplevelser. 
Intervjuernas totala 
längd var 33 timmar. 
En kvalitativ 
analysmetod användes. 

Studien visar på deltagarnas 
medvetenhet om hur det är att 
leva nära döden. Hur detta 
påverkar livet genom 
försämrad hälsa och att se 
medpatienter dö. Patienterna 
är medvetna om att 
dialysbehandlingen bara är en 
livsförlängande åtgärd. De 
försöker anpassa sig till den 
annalkande döden genom att 
se det som något naturligt. De 
hoppas på att få dö snabbt, 
medan andra förtränger tankar 
på döden och döendet. En del 
undviker att prata med 
familjen för att bespara dem 
detta. 

 
Hög. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Forts. översikt av artiklar som ingår i analysen. 
Författare. Titel 

(År). Land 
 

Syfte 
 

Urval 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Kvalitet 
Hall, S., Legault, A. & 
Côté, J. 
 
Dying means 
suffocating: 
perceptions of people 
living with severe 
COPD facing the end of 
life. (2010).  
 
Kanada. 

Beskriva patienters 
upplevelse av att leva 
med KOL i livets slut. 

Deltagarna var sex, fyra män 
och två kvinnor med 
medelålder 69 år.  

Inklusion: patienter med 
svår KOL grad 4 eller mer.  

Exklusion: de fick inte lida 
av cancer. 
De som ville medverka i 
studien fick skriva upp sig 
på en lista. 

Kvalitativ studie.  
Deltagarna intervjuades 
i sina hem. Först ställde 
de allmänna frågor och 
sedan fick deltagarna 
svara på semi-
strukturerade frågor. 
”Brukar du prata om hur 
det är att leva med KOL 
i vardagslivet?”. 
Intervjuerna var 
70minuter långa. 
Datan analyserades med 
en metod som utvecklats 
av Miles och Huberman. 

Studien visar på patienternas 
uppfattning av att leva i livets 
slut, att se sig själv brytas ned 
av sjukdomen och förbereda 
sig att dö. Patienternas vill inte 
vara ensam vid slutet och en 
rädsla av att kvävas till döds 
beskrivs. 

 
Medel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horne, G., Seymour, J. 
& Payne, S.  
 
Maintaining integrity 
in the face of death: A 
grounded theory to 
explain the perspectives 
of people affected by 
lung cancer about the 
expression of wishes for 
end of life care. (2012).  
 
England. 

Lungcancerpatienters 
val och erfarenheter av 
vård, omsorg och 
behandling i livets slut. 

Deltagarna var tjugofem, 
arton män och sju kvinnor.  
Fyrtiotvå personer 
tillfrågades. De som valde 
att av sluta studien gjorde 
detta p.g.a. att de inte 
orkade fullfölja.   
 

Inklusion: prata och förstå 
engelska, avslutat aktiv 
behandling. 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna intervjuades 
i hemmen ensamma 
eller tillsammans med 
anhöriga. 
Semistrukturerade 
intervjuer som på gick i 
31minuter. Konstant 
jämförande 
analysmetod användes. 

Studien visar att människor 
som står inför livets slut i 
första hand fokuserar på att 
leva i nuet. Önskemålen om 
vård och behandling är inte det 
största funderingarna för 
patienterna, utan mera oron 
för anhöriga som lämnas kvar. 

 
Hög. 

 
 
 

 
 



 

Forts. översikt av artiklar som ingår i analysen. 
Författare. Titel 

(År). Land 
 

Syfte 
 

Urval 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Kvalitet 
La Cour, K., 
Johannessen, H. & 
Josephsson, S.  
 
Activity and meaning 
making in the everyday 
lives of people with 
anvanced cancer. 
(2009). 
  
Danmark. 

Att utforska och förstå 
hur patienter med 
avancerad cancer 
skapar mening och 
klarar vardagen genom 
aktivitet. 

Deltagarna var sju till 
antalet, två män och fem 
kvinnor i åldern 39-67. 
Fyrtiofem personer 
tillfrågades.  
 
Inklusion: obotlig 
lungcancer, 
tjocktarmscancer och 
bröstcancer. Varierad social 
bakgrund, varierande ålder, 
aktivt socialt liv. Bortfall 
redovisas inte. 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna intervjuades 
med narrativmetod. 
Deltagarna uppmanades 
att svara på ”vilka 
aktiviteter de utförde 
om dagarna och vad de 
hade för betydelse under 
nuvarande 
omständigheter”. 
Intervjuerna varade 
mellan 1-3 timmar. 
En narrativanalysmetod 
användes. 

Studien visar hur människor 
med avancerad cancer 
hanterar och lever sitt liv så 
vardagligt som möjligt. ”Att 
vara frisk men sjuk”. Hur 
viktigt det är med rutiner och 
kontinuitet vilket hjälper dem 
att klara detta. 

 
Medel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melin Johansson, C., 
Axelsson, B. & 
Danielsson, E.  
 
Living with incureable 
cancer at the end of life 
– patients perspections 
on quality of life. 
(2006). 
 
Sverige. 

Att beskriva 
livskvaliteten hos 
patienter med obotlig 
cancer i livets slut. 

Deltagarna var fem, två män 
och tre kvinnor i åldrarna 
54-76. Tjugofem patienter 
var tillfrågade.  
 
Inklusion: inskriven i den 
palliativa hemsjukvården, 
prata och förstå svenska, 
levt med sjukdomen några 
år, levt med metastaser 
några månader och överlevt 
några månader efter 
intervjuerna. De blev 
tillfrågade via telefon om de 
ville medverka i studien. 
 

Kvalitativ studie.  
Deltagarna intervjuades 
i grupp. ”Snälla kan du 
berätta hur det är att 
leva med obotlig 
cancer?”. Intervjuerna 
varade i ca 90minuter. 
 En fenomenografisk 
analysmetod användes. 

Studien visar på att människor 
som lever med en obotlig 
sjukdom försöker se saker 
positiv. Detta för att klara av 
det dagliga livet och allt vad 
det innebär. 

 
Medel. 

 

 
 



 

Forts. översikt av artiklar som ingår i analysen. 
Författare. Titel 

(År). Land 
 

Syfte 
 

Urval 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Kvalitet 
Missel, M. & Birkelund, 
R.  
 
Living with incurable 
oesophageal cancer. A 
phenomenological 
hermeneutical 
interpretation of 
patient stories. (2011). 
 
Danmark. 

Patienters erfarenheter 
av att leva med 
matstrupscancer. 

Deltagarna var fem, i 
åldrarna 43-76.  
 
Inklusion: båda könen, 
obotligt sjuka, tala och 
förstå danska. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod 
som är inspirerad av den 
franske filosofen Paul 
Ricoeur. Man har 
använt narrativa 
intervjuer som inleddes 
med frågan” Vill du 
berätta om ditt liv?”. 
Dessa varade mellan 1-2 
timmar. 

Studien visar på patienter med 
obotlig matstrupscancers 
erfarenhet och relation till att 
leva med sin sjukdom. Dessa 
patienter befinner sig i en 
komplicerad situation. Att få 
diagnos och påbörja 
behandling var viktigt, men 
viktigast blev att leva ett så 
normalt liv som möjligt. Dessa 
patienter uppskattade livet. De 
var fulla av mod och njöt av 
livet i tron av att det var värt 
att leva trots obotlig sjukdom. 

 
Medel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozanne, A. O., 
Graneheim, U. H. & 
Strang, S.  
 
Finding meaning 
despite anxity over life 
and death in 
amyotrophic lateral 
sclerosis patents. 
(2013) 
 
Sverige. 

Belysa hur personer 
med ALS skapar 
mening med livet trots 
sjukdomen. 

Deltagarna var fjorton till 
antalet, sju män och sju 
kvinnor i åldern 42-80. 
trettiofem personer 
tillfrågades.  

Inklusion: har levt med 
ALS-diagnos i minst sex 
månader, kunna uttrycka sig 
i språk eller skrift.  

Exklusion: inga andra 
sjukdomar. 

 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna intervjuades 
enskilt antigen i hemmet 
eller i ostört rum på 
sjukhuset. De inledde 
med frågorna” Vad ger 
dig mening idag? Och 
Vad upplever du som 
särskilt viktigt i ditt 
liv?”. Intervjuernas 
längd varierade mellan 
20-83 minuter.   
En kvalitativ 
analysmetod användes. 

Studien visar att personer som 
lever med ALS kan känna 
mening med livet och att det 
stärker viljan att leva. Trots att 
man brottas med tankar om 
döden och känslan av orättvisa 
av att ha drabbats. 

 
Hög. 

 
 
 

 
 



 

Forts. översikt av artiklar som ingår i analysen. 
Författare. Titel 

(År). Land 
 

Syfte 
 

Urval 
 

Metod 
 

Resultat 
 

Kvalitet 
Sæteren, B., Lindström, 
U Å & Nåden, D.  
 
Latching onto life: 
living in the area of 
tension between the 
possibility of life and 
the necessity of death. 
(2010).  
 
Norge. 

Att få en djupare 
förståelse för patienters 
känslor av hälsa och 
lidande med avancerad 
cancer. 

Deltagarna var femton till 
antalet, nio män och sex 
kvinnor i åldrarna 47-76.  

Inklusion: obotligt sjuk, 
avslutade behandlingar, >18 
år, orienterad i tid och rum. 

 

Kvalitativ studie.  
När de intervjuade 
deltagarna använde de 
sig av samtalsform. 
Intervjuerna varade 
mellan 1-1.5 timmar. 
En hermeneutisk 
analysmetod användes. 

Studien visar att patienter 
lever i en känslomässig berg- 
och dalbana där man försöker 
leva ett sådant normalt liv som 
möjligt. Känslorna pendlar 
mellan hopp och förtvivlan och 
den kroppsliga försämringen. 
Att samtala om döden med 
anhöriga och vårdare, var 
något som patienterna undvek. 
 

 
Hög. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


