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Sammanfattning 

Bakgrund Begreppet palliativ vård definieras som ett förhållningssätt där det centrala 

målet är att förbättra patienters och anhörigas livskvalitet. Behovet av palliativ vård är 

stort då allt fler blir äldre. Sjuksköterskor kan möta patienter i palliativa skeden inom 

olika vårdsammanhang och upplever att kunskapen är otillräcklig. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med sjukdom i ett 

palliativt skede, samt att beskriva de valda artiklars undersökningsgrupper.            

Metod: Litteraturstudie med en beskrivande design innefattande 13 artiklar med 

kvalitativ ansats från databaserna CINAHL och MEDLINE via PubMed.  

Huvudresultat: Att leva i ett palliativt skede upplevdes av många patienter som en 

kamp och ett lidande. De önskade att få fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt och 

bibehålla självständigheten. Att inte längre kunna ta hand om sig själv upplevdes skapa 

ett stort beroende av andra och resulterade i en känsla av att vara en börda för familjen.  

Det var meningsfullt att spendera tid med familjen samt att få stöd. Vissa patienter 

upplevde en acceptans av livets slut och önskade att få dö fridfullt. 

Slutsatser: De upplevelser som patienterna förmedlade i det palliativa skedet kan tyda 

på ett stort behov av att erhålla stöd på olika sätt, samt att självständighet och familjen 

spelar en viktig roll i patienternas livssituation. För att patienterna ska få bevara 

upplevelsen av att vara självständig och få en så god omvårdnad som möjligt, bör 

sjuksköterskan kommunicera och stödja patienterna samt sträva efter att de får uppleva 

delaktighet i den egna vården.  
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Abstract 

Background: The concept of palliative care is defined as an approach where the key 

objective is to improve the quality of life for patients and their relatives. The need for 

palliative care is substantial as more people are getting older. Nurses can meet patients 

in palliative stages in different health care settings and experience the knowledge as 

inadequate.  

Aim: The aim was to describe patients experience of living with disease in a palliative 

stage, and to describe the selected articles study groups. 

Method: Litterature review with a descriptive design including 13 articles with a 

qualitative approach, from the databases CINAHL and MEDLINE via PubMed. 

Main results: To live in a palliative stage was experienced by many patients like a 

struggle and suffering. They wanted to live their lives as normally as possible and to 

maintain their independence. To no longer being able to take care of themselves 

perceived to create a dependence on others and resulted in a feeling of being a burden to 

the family. It was meaningful to spend time with family and to receive support. Some 

patients experienced an acceptance of life ending and wished to die peacefully    

Conclusions: The experiences that patients mediated in the palliative stage may 

indicate a great need to be supported in different ways, and that independence and the 

family plays an important role in patients' lives. To ensure that patients are preserving 

the experience of being independent and get as good care as possible, the nurse should 

communicate and support patients and strive to get the experience involvement in their 

own care. 
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1. Introduktion 

1.1 Palliativ vård 

Begreppet palliativ vård definieras som ett förhållningssätt där det centrala målet är att 

förbättra patienters och anhörigas livskvalitet (World Health Organization (WHO) 

2015). Vid obotlig sjukdom då kurativ vård inte längre är möjlig syftar den palliativa 

vården till att på bästa möjliga sätt förebygga och lindra svåra symtom som patienter 

kan uppleva (Glimelius 2012).   

    Kronisk obstruktiv lungsjukdom, Parkinsons sjukdom, njursvikt och hjärtsvikt är 

några av de sjukdomstillstånd där behovet av palliativ vårdinsats kan förekomma, även 

om cancerdrabbade hittills utgör den största delen av patientgrupperna (Socialstyrelsen 

2013). Enligt tidigare forskning framgår det att forskning inom palliativ vård främst 

involverar cancersjukdomar (Gysels H, Evans & Higginson J 2012; Henoch et. al. 

2016). I tidigare forskning beskrivs även att antalet litteraturstudier inom området 

palliativ vård mellan åren 2007 och 2012 endast utgjorde en mindre andel av 

forskningen (Henoch et. al. 2016). 

    Behovet av palliativ vård är stort då allt fler blir äldre. Var vården utförs om det 

exempelvis är i hemmet eller på sjukhus ska utgå från patientens egna önskemål då 

självbestämmande betraktas som en viktig del av en värdig död (Socialstyrelsen 2013).  

Den palliativa vården består enligt Strang (2012) av de fyra hörnstenarna; kontroll över 

symtom, kommunikation/relation, närståendestöd, samt teamarbete. Vårdens ansvar för 

patienter inom palliativa vården är att tillgodose samtliga delar som de psykologiska, 

fysiska, sociala och existentiella. Strävan är också att patienterna och deras närstående 

ska uppnå bästa möjliga känsla av livskvalitet utifrån deras livssituation (Strang 2012).  

Inom den palliativa vården enligt Henoch (2013) används begreppet total smärta och 

förklarar att smärta och lidande innefattar olika aspekter som den fysiska, psykiska, 

sociala och den existentiella (Henoch 2013). Det är därför av stor betydelse att lindra 

utifrån dessa olika aspekter, för att individen ska tillhandahålla en god omvårdnad 

(Holst, Sparrman & Berglund 2003).  

 

1.2  Definition av palliativt skede 

Behovet av den palliativa vården varierar från individ till individ. Det kan vara från 

dagar upp till år, vilket därför är grunden till att den palliativa vården delas in ett tidigt 

och sent skede (Socialstyrelsen 2013).  
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Det tidiga skedet infattar tiden då personen nyligen tagit emot beskedet av att ha fått en 

obotlig sjukdom medan det senare skedet innebär att personen får ett ökat behov av 

hjälp och att sjukdomstillståndet försämrats (Lindqvist & Rasmussen 2009).  

    Med palliativt skede menar författarna livssituationen i dess helhet då en individ fått 

en allvarlig och obotlig sjukdom och är medveten om att det är sista tiden i livet. Därför 

har inte fokus medvetet valts på ett av de specifika palliativa skedena utifrån 

Socialstyrelsens (2013) definition.  

 

1.3 Palliativ vård från olika perspektiv 

I en tidigare studie (Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren 2010) beskriver 

sjuksköterskor att vårdande av patienter i palliativt skede kan innefatta etiska dilemman 

exempelvis då patient och anhörig har olika önskemål om var patienten ska vårdas eller 

då patienterna inte får tillräckligt med symtomlindring (Karlsson et al. 2010). 

Sjuksköterskor beskriver en rädsla över att vara ansvarig för dessa patienter och att bli 

för känslomässigt involverad i relationen till patienten (Zheng, Lee & Bloomer 2016). 

Sjuksköterskor upplever även att kunskapen om hur man vårdar patienter i detta 

tillstånd är otillräcklig vilket skapar osäkerhet (Andersson, Salickiene & Rosengren 

2015) samt att mötet med människor i palliativt skede kan vara påfrestande då det 

innefattar att tala om döden och möta människor i olika känslotillstånd (Andersson, 

Salickiene & Rosengren 2015; Holst, Sparrman & Berglund 2003; Strang, Henoch, 

Danielson, Browall & Melin-Johansson 2014; Zheng, Guo, Dong & Owens 2015). 

Sjuksköterskor upplever också svårigheter att informera och förklara för anhöriga om 

patientens prognos och tillstånd, på grund av rädsla för att säga fel (Caswell, Pollock, 

Harwood & Porock 2015).  

    För närstående är det viktigt att de blir involverade i vårdandet av sin anhörige som 

drabbats och lever med en palliativ sjukdom, samt att de blir sedda av vårdpersonalen. 

Att vårda sin anhörige som befinner sig i ett palliativt skede kan av närstående upplevas 

som en börda, då det krävs att de egna behoven blir åsidosatta för att kunna hjälpa till 

att vårda och ge stöd. Trots detta kan närstående även uppleva svårigheter med 

förståelsen att deras anhörige är döende och att acceptera det (Hunstad & Foelsvik 

Svindseth 2011). 
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1.4 Omvårdnadsteori 

Virginia Hendersons teori innefattar de 14 grundläggande behov där kärnan i begreppet 

vårdande innebär att sjuksköterskan ska stödja patienten med de psykosociala och 

fysiologiska behoven som leder till att en god hälsa kan uppnås (Kristoffersen Jahren 

2006). Enligt teorin är människor lika på det sätt att vi har alla samma behov och vi har 

alla en önskan om att vara oberoende. Behoven måste på något sätt tillgodoses och på 

vilket sätt ska avgöras utifrån den unika individen (Wiklund Gustin & Lindwall 2012). 

Några av dessa behov är förmåga till relationsskapande med andra, uttrycka behov och 

känslor, främja hälsa, kunna äta och dricka samt att bibehålla en normal andning 

(Henderson 2006). Sjuksköterskan ska uppmuntra och stödja patienten till att uppnå 

oberoende och sträva efter att enbart tillfälligt hjälpa med att tillgodose de behov som 

patienten själv inte har förmågan att uppfylla på egen hand (Henderson 2006; Wiklund 

Gustin & Lindwall 2012). För att kunna tillgodose behoven är förståelse för människors 

olika upplevelser av stor betydelse för sjuksköterskan. Det är viktigt som sjuksköterska 

att stödja patienten i livets slutskede samt till att uppnå frid när dödsögonblicket infinner 

sig (Henderson 2006; Kristoffersen Jahren 2006). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll och ansvar inom omvårdnad 

Sjuksköterskan ska kunna identifiera omvårdnadsåtgärder med utgångspunkt från de 

”fyra hörnstenarna” inom den palliativa vården (Freidrichsen 2012). Det är viktigt att se 

utifrån ett helhetsperspektiv och ta reda på patientens behov samt att uppmuntra till 

självbestämmande. För att kunna skapa förståelse för patienter i det palliativa skedet är 

kommunikation av stor vikt, vilket innebär att sjuksköterskan bör våga tala om döden 

(Holst, Sparrman & Berglund 2003).  

Sjuksköterskan bör även vara närvarande, lyhörd och skapa en god relation med både 

patient och anhöriga vilket är bidragande faktorer till en tryggare omvårdnads situation 

(Karlsson & Sandén 2007).  

 

1.6 Problemformulering 

Vårdens ansvar är att tillgodose behov och sträva efter att uppnå god livskvalitet för 

patienter inom den palliativa vården. Sjuksköterskor kan möta dessa patienter i olika 

vårdsammanhang och beskriver osäkerhet samt svårigheter i vårdandet och mötet med 

dessa patienter. Då en mindre andel av litteraturstudier utförts inom området och 

sjuksköterskor upplever att det behövs mer kunskap inom ämnet, anser författarna till 
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föreliggande studie att en sammanställning av tidigare forskning om hur patienter i ett 

palliativt skede upplever sin livssituation är av stor vikt. Detta skulle kunna skapa en 

större inblick och helhetssyn för sjuksköterskor vilket kan bidra till en ökad förståelse 

för patienternas situation. Detta kan även leda till en känsla av trygghet och förbättrad 

kommunikation vilket kan underlätta identifiering av omvårdnadsbehov vilket främjar 

en god omvårdnad. En ökad kunskap inom området kan leda till att sjuksköterskan 

lättare kan stödja patienter och deras anhöriga i livssituationen de befinner sig i.  

 

1.7 Syfte/frågeställningar 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med sjukdom i ett palliativt 

skede, samt att beskriva de valda artiklarnas undersökningsgrupper.  

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever patienterna det är att leva med sjukdom i palliativt skede? 

2. Hur beskrivs undersökningsgrupperna i de valda artiklarna? 

  

2. Metod 

2.1 Design 

Denna föreliggande studie är en litteraturstudie med en beskrivande design. Polit och 

Beck (2016) menar att syftet med en litteraturstudie är att beskriva och sammanfatta 

tidigare forskning om ett intresseområde samt utforska sammanhang inom det valda 

området.  

 

2.2 Sökstrategi 

Databaserna CINAHL och MEDLINE användes vid sökning av vetenskapliga artiklar 

då dessa två är användbara vid forskning inom omvårdnad (Polit & Beck 2016).  

MeSH-termer och headings är vägledande verktyg för relevanta artiklar inom valt 

intresseområde (Polit & Beck 2016). Vid alla sökningar användes limits (begränsningar) 

och den booleska söktermen AND vilket beskrivs som två underlättande hjälpmedel till 

att avgränsa sökträffar efter relevans (Polit & Beck 2016). Vid sökning via databasen 

CINAHL användes begränsningarna; publicerade mellan 2011-2016, english, all adult, 

linked full text samt peer reviewed. Begränsningarna i databasen MEDLINE via 

PubMed var; inte äldre än 5 år, english, Adult:19+years, Full text. Initialt söktes därför 

artiklar via MeSH-termer och headings med termerna Palliative care, och Patients 
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vilket var relevanta sökord utifrån föreliggande studiens syfte. Dock gav detta ett 

minimalt utfall av antal, samt artiklar av relevans. Därför nyttjades fritextsökningar 

istället genom sökorden Palliative care, Patients, Experience, Qualitative och Living i 

olika kombinationer. 

 

  

2. 2.1 Tabell 1. Sökning och utfall av artiklar 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar 

PubMed 

(MEDLINE) 

5 år, engelska, Adult:19+years, 

Full text 
2016-09-07 

*Palliative 

care AND 
*Patients AND 

experience  

18 0 0 

CINAHL  2011-2016, engelska 
All adult, Linked Full Text, Peer 
Reviewed,  

2016-09-07 

*Palliative 
care AND 
*Patients AND 

experience 

3 0 0 

PubMed 
(MEDLINE) 

5 år, engelska 
Adult:19+years, Full text 
2016-09-07 

Palliative care 
AND Patients 
AND 

Experience 
AND 

Qualitative 

123 35 
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CINAHL 2011-2016, engelska 
All adult, Linked Full text, Peer 
Reviewed 

2016-09-07 
 

Palliative care 
AND Patients 
AND 

Experience 
AND 

Qualitative 

111 15 4 

CINAHL 2011-2016, engelska 
All adult, Linked Full text, Peer 
Reviewed 

2016-09-08 
 

Palliative care 
AND Patients 
AND 

Experience 
AND Living 

39 11 4 

Totalt   294 61 13               

 

*Headings och MeSH-termer. Resterande sökord i fritext. 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle svara på studiens syfte, vara vetenskapliga 

empiriska studier och beskrivna utifrån ett patientperspektiv samt finnas tillgängliga i 

full-text.  

Exklusionskriterier: Artiklar om barn, litteraturstudier samt kvantitativa artiklar. 

Enligt Polit och Beck (2016) är litteraturstudier sekundära källor och kvantitativ 

forskning syftar huvudsakligen på mätbara variabler. 

  

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Sökningarna utfördes gemensamt genom en databas i taget. Vid lämpligt antal funna 

träffar lästes titlarna på alla artiklar. Utifrån titeln exkluderades dubbletter och artiklar 

där titeln tydligt beskrev ett innehåll utan relevans för föreliggande studies syfte, 

exempelvis vårdgivares upplevelser. Därefter lästes abstrakt utifrån de titlar som var av 

intresse för studien. Enligt Polit och Beck (2016) kan relevans avgöras utifrån 

exempelvis läsning av abstrakt och titel vid insamling av data i en litteraturstudie (Polit 

& Beck 2016). De artiklar som ansågs möjliga utifrån abstrakt och var tillgängliga i full 

text, öppnades och lästes igenom i sin helhet. De artiklar som visades vara kvantitativa 

och inte svarade på studiens syfte exkluderades. Nitton resterande möjliga artiklar 

skrevs därefter ut i två exemplar och lästes enskilt av författarna mer ingående. Enligt 

Polit och Beck (2016) utgör artiklar i pappersformat ett lättare sätt att finna om artikeln 

är av relevans (Polit & Beck 2016). Ytterligare sex artiklar exkluderades därefter då 

även de inte svarade på syftet, exempelvis att patienterna hade avancerad cancer men 

beskrevs inte att de var i ett palliativt skede. Tretton artiklar valdes därefter slutligen ut 

till att ingå i resultatet. 
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2.4.1 Figur 1: Urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys 

Fullständiga kopior av de 13 artiklar som valdes skrevs ut i två exemplar vilket Polit 

och Beck (2016) anser underlätta bearbetning samt skapar en större möjlighet till att 

finna viktiga detaljer (Polit & Beck 2016). För att besvara studiens syfte och den första 

frågeställningen bearbetades de valda artiklarnas resultatdel noggrant genom att båda 

författarna initialt läste dessa individuellt upprepade gånger vilket Polit och Beck (2016) 

beskriver som ett sätt att minska risken för feltolkningar (Polit & Beck 2016). Vid 

bearbetningen skrevs noteringar på svenska på ett enskilt papper för att lättare få en 

överblick av innehållet. Samtidigt användes överstyckningspennor vilket beskrivs som 

ett underlättande hjälpmedel vid analysering av text (Axelsson 2008). Olika färger 

användes för att markera och sortera utifrån likheter och skillnader i artiklarnas innehåll 

för att kunna kategorisera dessa till olika teman. Enligt Polit och Beck (2016) syftar en 

dataanalys vid kvalitativ forskning att skapa teman utifrån en stor mängd av data (Polit 

& Beck 2016). Vid bearbetning för att besvara studiens syfte och den andra 

frågeställningen vilket var den metodologiska aspekten, markerades relevant text om 

undersökningsgrupperna i artiklarna utifrån presentation, ålder, kön, antal deltagare 

samt sjukdomsdiagnos för att upptäcka likheter och skillnader. Därefter sammanställde 

författarna hela resultatet från de valda artiklarna gemensamt, som presenteras under sex 

teman. Redovisning av valda artiklars metod, syfte och resultat presenteras i tabell 2 och 

Lästa titlar på 294 
funna artiklar 

172 artiklar 
exkluderades pga. att 
titeln inte var relevant 
för studiens syfte eller 

var dubbletter.

122 abstrakt lästes

61 möjliga artiklar 
11 var inte tillgängliga 

i full text

31 exkluderades pga. 
att de var kvantitativa 
eller inte svarade på 

studiens syfte

19 artiklar skrevs ut, 
och lästes mer 

ingående

6 artiklar 
exkluderades pga. att 

de inte svarade på 
syftet

13 artiklar valdes 
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3 (Bilaga 1 och 2). Enligt Axelsson (2008) är tabeller ett betydande hjälpmedel vid 

analysering och sammanställning av artiklar (Axelsson 2008). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2016) bör sammanställning vid litteraturstudier utföras objektivt 

samt utan plagiering, fabricering och falsifiering vilka är delar av de etiska principerna 

(Polit & Beck 2016). Författarna i föreliggande studie strävade därför efter att placera 

egna tidigare uppfattningar åt sidan. Sammanställningen av artiklarna utfördes även 

utan plagiering och data som användes utifrån artiklarna har heller inte manipulerats 

eller hittats på.  
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3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de 13 valda artiklarna under följande teman ”En kamp och 

ett lidande”, ”Att få bibehålla det normala”, ”Stöd och omtanke var av stor betydelse”, 

”Framtidens ovisshet och meningen med livet, ”Acceptans av livets slut”, 

”Metodologisk aspekt - Undersökningsgrupper”. 

 

3.1 En kamp och ett lidande 

Att leva i ett palliativt skede upplevdes av många patienter som att förlora kontroll över 

sin kropp och beskrevs som en kamp om att behålla värdighet och autonomi (Aoun, 

Deas & Skett 2016; Axelsson, Randers, Jacobson & Klang 2012; Beng et. al. 2014; 

Beng et. al. 2015; Ho et. al. 2013; Johnston, Milligan, Foster & Kearney 2012; Landers, 

Wiseman, Pitama & Beckert 2015; Tuck et. al. 2012). Patienterna beskrev att det fanns 

en stark önskan om att vilja känna kontroll över sitt tillstånd vilket upplevdes kunde 

uppnås genom att få fatta självständiga beslut gällande sin sjukdom (Ho et. al. 2013; 

Nissim, Rennie, Fleming, Hales & Gagliese 2012). 

 

Lidande var ett centralt begrepp i flera av artiklarna (Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 

2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alvsvåg 2014; 

Haug Kjørven, Danbolt, Kvigne & Demarinis 2015; Hayle, Coventry, Gomm & Caress 

2013; Tuck et. al. 2012) där smärta beskrevs som en av orsaken till lidandet (Beng et. 

al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2014; Tuck et. al. 2012). Patienterna 

funderade varför de fortfarande levde om de bara skulle lida av smärta (Axelsson et al. 

2012). Vissa av patienterna upplevde utöver smärta att det värsta lidandet var tröttheten 

(Haug Kjørven et al. 2015) samt att inte kunna gå, sova eller äta (Beng et. al. 2014; 

Beng et. al. 2015). Patienterna upplevde att kroppen förändrades och kändes svagare 

(Ellingsen et al. 2014). Sjukdomen tog all kraft och energi vilket medförde att dagarna 

var tvungna att anpassas efter orken och att tröttheten kunde upplevas ta över deras liv 

(Axelsson et al. 2012; Ellingsen, Roxberg, Kristoffersen, Rosland & Alvsvåg 2013; 

Haug Kjørven et al. 2015; Johnston et al. 2012).  
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3.2 Att få bibehålla det normala 

Trots sitt sjukdomstillstånd strävade och önskade patienterna att få leva ett så normalt 

liv som möjligt likt det liv de levt innan sjukdom (Aoun, Deas & Skett 2016; Beng et. 

al. 2015; Ellingsen et al. 2014; Haug Kjørven et al. 2015; Johnston et al. 2012; Landers 

et al. 2015), samt att få vara hemma så länge som möjligt (Aoun, Deas & Skett 2016). 

Patienterna beskrev att sjukdomen medförde ett stort beroende av andra (Axelsson et al. 

2012) och de upplevde att det var svårt att be om hjälp (Ellingsen et al. 2013). Det var 

viktigt att bli sedd som en person och inte en sjukdom eller ett objekt (Axelsson et al. 

2012; Ellingsen et al. 2014; Hayle et al. 2013; Johnston et al. 2012).  

 

Patienterna upplevde att det var av stor betydelse att vara självständig och att kunna ta 

hand om sig själv upplevdes vara en del av att bibehålla värdighet. Då självständigheten 

och förmågan att utföra vardagliga aktiviteter eller vardagliga sysslor på egen hand gick 

förlorad, uppstod känslan av att vara en börda för familjen (Aoun, Deas & Skett 2016; 

Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Haug Kjørven et al. 2015; Ho 

et. al. 2013; Johnston et al. 2012; Landers et al. 2015). Att vara en börda beskrevs även 

som något av det patienterna allra minst önskade (Ho et. al. 2013). 

 

3.3 Stöd och omtanke var av stor betydelse  

Stöd från familj och vänner upplevdes vara oerhört betydelsefullt (Aoun, Deas & Skett 

2016; Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2015; Haug Kjørven et al. 2015; Ho et. al. 2013; 

Johnston et al. 2012; Landers et al. 2015). Förutom familj och vänner var stödet från 

vårdpersonalen av stor vikt och att få vård gav trygghet (Beng et. al. 2015; Haug 

Kjørven et al. 2015; Hayle et al. 2013; Landers et al. 2015). Patienterna upplevde att 

vården bidrog med stöd genom att bidra med verktyg till att kunna hantera sin sjukdom 

(Johnston et al. 2012) och hjälpte till att lindra ångest och fysiska symtom (Landers et 

al. 2015). Patienterna uppgav även att små saker gav känsla av omtanke, det kunde vara 

i form av att få kudden vänd av vårdpersonalen utan att de behövde be om det 

(Ellingsen et al. 2013). 

 

Patienterna upplevde att möta andra människor i samma situation kunde skapa känslan 

av att inte vara ensam i sitt lidande (Hayle et al. 2013) samt att få tala med andra i 

samma situation och inte enbart med familjen ledde till att patienterna lättare kunde 

hantera sin sjukdom (Johnston et al. 2012). En patient såg däremot relationen till gud 
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som något av det viktigaste stödet i livet (Tuck et. al. 2012). Att ha en tro upplevdes av 

några som ett sätt att få styrka i sitt sjukdomstillstånd (Beng et. al. 2015). En patient 

beskrev att utan tro fanns ingenting kvar (Tuck et. al. 2012). 

 

3.4 Framtidens ovisshet och meningen med livet 

Att leva med en obotlig sjukdom i ett palliativt skede beskrevs av flertal patienter som 

en tid av osäkerhet med frustration och rädsla över att inte veta hur lång tid som fanns 

kvar att leva (Beng et. al. 2014; Ellingsen et al. 2013, 2014; Nissim et al., 2012; Tuck 

et. al. 2012). Vissa av patienterna upplevde svårigheter med att förhålla sig till tankar 

om framtiden och valde därför att försöka ta en dag i taget och leva i nuet (Axelsson et 

al. 2012; Ellingsen et al. 2013; Haug Kjørven et al. 2015; Tuck et. al. 2012). Andra 

patienter beskrev att det inte fanns någon framtid vilket ledde till att tankar om 

självmord uppstod då det ansågs vara enda sättet att själv kunna kontrollera sin död 

(Nissim et al. 2012). Patienterna beskrev en önskan om att kunna vrida tillbaka tiden 

(Ellingsen et al. 2014; Haug Kjørven et al. 2015) och var inte redo att acceptera 

sjukdomen eller att dö. De kände sorg över att inte hinna få uppleva giftemål och 

barnafödsel (Beng et. al. 2014). Att ha begränsat med tid gav perspektiv på vad som var 

viktigt och inte (Ellingsen et al. 2013).  

 

Patienterna beskrev att det som var av mest betydelse till ett meningsfullt liv var 

familjen, och en av de största anledningarna till att vilja fortsätta leva var för att få 

spendera tid med sina barn och barnbarn, samt att få vara med och se dom växa upp 

(Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2015; Haug Kjørven et al. 

2015; Landers et al. 2015; Tuck et. al. 2012). Även att kunna fortsätta med vardagliga 

aktiviteter ansågs vara meningsfullt (Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; 

Beng et. al. 2015;  Haug Kjørven et al. 2015; Johnston et al. 2012; Landers et al. 2015; 

Tuck et. al. 2012) samt att få njuta av de små sakerna i vardagen (Axelsson et al. 2012; 

Nissim et al. 2012). Patienterna upplevde att det var viktigt att ta tillvara på och 

spendera den tid som fanns kvar med sådant som gjorde dem lyckliga (Axelsson et al. 

2012; Nissim et al. 2012). 
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3.5 Acceptans av livets slut 

Många patienter beskrev att de nått en acceptans av livets slut (Aoun, Deas & Skett 

2016; Johnston et al. 2012; Tuck et. al. 2012), och de flesta var fullt medvetna om att 

döden var oundviklig (Beng et. al. 2015; Hayle et al. 2013; Nissim et al. 2012; Tuck et. 

al. 2012). Patienterna beskrev att de var mest ledsna för sin familjs skull den dagen då 

döden skulle inträffa (Beng et. al. 2014; Hayle et al. 2013), trots detta kunde önskan att 

få dö före sin make/maka uttryckas (Axelsson et al. 2012). Flera patienter beskrev att 

rädslan över att dö inte existerade (Beng et. al. 2014; Ho et. al. 2013; Nissim et al. 

2012), istället kretsade rädslan kring att lida och att lida medförde en önskan om att 

hellre få avsluta sitt liv (Beng et. al. 2014; Beng et.al. 2015). De tänkte inte alltid på 

döden utan fokuserade på lyckliga tankar (Beng et. al. 2015). Genom att acceptera 

döden kunde patienterna lättare hantera sin sjukdom (Johnston et al. 2012).  

 

Vissa av patienterna upplevde att de ville underlätta för familjen innan livets slut, 

genom att hantera ekonomiska frågor och färdigställa testamentet (Nissim et al. 2012) 

eller att planera sin begravning (Aoun, Deas & Skett 2016; Johnston et al. 2012; Tuck 

et. al. 2012). Patienter upplevde att de hade uppnåt sina mål i livet och att de levt ett gott 

liv (Beng et. al. 2015). Tro var något som förminskade funderingar av döden och en 

patient beskrev tankar om att få återförenas med sina närmaste då döden inträffat (Aoun, 

Deas & Skett 2016) och önskade att få dö fridfullt (Beng et. al. 2015; Landers et al. 

2015). 

 

3.6 Metodologiska aspekten – Undersökningsgrupper 

Undersökningsgrupperna i de 13 valda artiklarna granskades utifrån presentation, ålder, 

kön, antal deltagare samt sjukdomsdiagnos.  

 

Sättet att presentera undersökningsgrupperna i artiklarna var olika. I flera artiklar 

beskrevs undersökningsgruppen under en tabell (Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; 

Haug Kjørven et al. 2015; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; Landers et al. 2015). 

I två av artiklarna beskrevs deltagarna under enskild rubrik Axelsson et al. 2012; Nissim 

et al. 2012). I tre av artiklarna uppgavs deltagarna både under enskild rubrik och i en 

tabell (Aoun, Deas & Skett 2016; Ellingsen et al. 2013, 2014). I de resterande artiklarna 

beskrevs däremot deltagarna enbart i introduktionen i resultatdelen (Hayle et al. 2013) 

eller i samband med studiens inklusionskriterier (Tuck et. al. 2012). 
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Samtliga artiklar beskrev hur många deltagare som medverkade (Aoun, Deas & Skett 

2016; Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2013, 

2014; Haug Kjørven et al. 2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Landers et al. 2015; 

Johnston et al. 2012; Nissim et al. 2012; Tuck et. al. 2012) och i sju av artiklarna var 

mellan sju till 19 deltagare inkluderade (Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 

2012; Beng et. al. 2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Landers et al. 2015; Tuck et. 

al. 2012). I sex av artiklarna var antalet mellan 20 till 27 deltagare (Ellingsen et al. 

2013, 2014; Beng et. al. 2014; Haug Kjørven et al. 2015; Johnston et al. 2012; Nissim et 

al. 2012).  

 

Flertalet av deltagarna i studierna var kvinnor (Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; 

Ellingsen et al. 2013, 2014; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; Nissim et al; Tuck et. 

al. 2012), i tre av studierna var fler antal män inkluderade (Haug Kjørven et al. 2015; 

Hayle et al. 2013; Landers et al. 2015). I två av artiklarna var antal män och kvinnor 

jämnfördelade (Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012). 

 

I 12 av studierna angavs åldersintervall på deltagarna (Aoun, Deas & Skett 2016; 

Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2013, 2014; 

Haug Kjørven et al. 2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; 

Landers et al. 2015; Nissim et al. 2012) och åtta av artiklarna uppgav medelåldern 

(Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; Ellingsen et al. 2013; Haug Kjørven et 

al. 2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Landers et al. 2015; Nissim et al. 2012). I en 

av artiklarna (Tuck et. al. 2012) beskrevs varken åldersintervall eller medelålder utan 

enbart att alla deltagare var över 18 år.  

 

I åtta av studierna hade patienterna olika cancerdiagnoser (Aoun, Deas & Skett 2016; 

Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ho et. al. 2013; Haug Kjørven et al. 2015; Johnston 

et al. 2012; Nissim et al. 2012; Tuck et. al. 2012). Två av artiklarna uppgav att alla hade 

cancer förutom en, dock beskrevs inte vilken sjukdom den deltagaren hade (Ellingsen et 

al. 2013, 2014). I resterande artiklar beskrevs att patienterna hade kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (Hayle et al. 2013; Landers et al. 2015) eller kronisk njursjukdom 

tillsammans med andra obotliga sjukdomar (Axelsson et al. 2012).  

För mer utförlig beskrivning av undersökningsgrupperna se tabell 2 (Bilaga 1). 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Att leva i ett palliativt skede upplevdes av många patienter som en kamp med förlust av 

kontroll över sin kropp och ett lidande varav smärta var en av de uttalade orsakerna. 

Patienterna önskade att få fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt och uppgav att det 

var av stor vikt att bibehålla sin självständighet, samt att bli sedd som en person och inte 

en sjukdom. Att inte längre kunna ta hand om sig själv upplevdes skapa ett stort 

beroende av andra och resulterade i en känsla av att vara en börda för familjen Stöd från 

familj, vänner, vården, gud samt andra personer i samma situation var av stor betydelse. 

Det var meningsfullt att kunna fortsätta med vardagliga aktiviteter och att få spendera 

tid med familjen. Den begränsade tiden gav olika perspektiv om vad som var viktigt och 

inte. Vissa patienter upplevde rädsla och frustration över att inte veta hur lång tid som 

fanns kvar och en sorg av att inte levt färdigt. Andra patienter upplevde däremot att de 

hade levt ett gott liv, accepterade livets slut och hade en önskan om att få dö fridfullt.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I föreliggande studies resultat upplevde patienterna en önskan av att få behålla ett så 

normalt liv som möjligt (Aoun, Deas & Skett 2016; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 

2014; Haug Kjørven et al. 2015; Johnston et al. 2012; Landers et al. 2015), samt att 

självständighet var av stor betydelse (Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; 

Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Haug Kjørven et al. 2015; Ho et. al. 2013; Johnston 

et al. 2012; Landers et al. 2015). Det upplevdes även vara viktigt att bli sedd som en 

person (Axelsson et al. 2012; Ellingsen et al. 2014; Hayle et al. 2013; Johnston et al. 

2012). Detta kan kopplas ihop med Virginia Hendersons teori då teorin beskriver vikten 

att se varje person som en unik individ samt att målet med omvårdnad är att sträva efter 

självständighet och oberoende genom att stödja patienten till att få leva ett så normalt 

liv som möjligt (Henderson; Wiklund Gustin & Lindwall 2012). I en tidigare studie 

(Andersson, Salickiene & Rosengren 2015) upplevde sjuksköterskor att det saknades 

kunskap om vårdandet av patienter i ett palliativt skede vilket skapade frustration. Detta 

anser författarna i föreliggande studie visar på betydelsen av att sjuksköterskan behöver 

samtala med patienterna för att erhålla kunskap. Detta belyser även betydelsen av att 

göra patienterna delaktiga i vården, samt att sjuksköterskan bör visa förståelse för 

patientens önskan av att vara självständig. I en studie av Karlsson och Sandén (2007) 
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var det av beydelse för sjuksköterskan att skapa en god relation till patienten (Karlsson 

& Sandén 2007). 

 

I föreliggande studies resultat beskrev också patienterna att familjen var av den största 

betydelsen till ett meningsfullt liv och att deras stöd var av stor betydelse (Aoun, Deas 

& Skett 2016; Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2015; Haug Kjørven et al. 2015; Ho et. 

al. 2013; Johnston et al. 2012). Detta kan kopplas ihop med Virginia Hendersons teori 

som menar att familjen tillsammans med patienten bildar en enhet, samt att familjens 

stöd kan vara en viktig resurs för att patienten ska erhålla styrka till att uppnå hälsa 

(Wiklund Gustin & Lindwall 2012). Patienterna uppgav dock även känslan av att vara 

en börda för familjen (Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 

2014; Beng et. al. 2015; Haug Kjørven et al. 2015; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; 

Landers et al. 2015). I en tidigare studie (Hunstad och Foelsvik Svindsteth 2011) 

uppgav närstående att det kände sig tvungna att ständigt vara närvarande och att 

vårdandet av sin svårt sjuka make/maka på så sätt kunde vara en börda då deras egna 

behov blev åsidosatta, de uppgav även att utan stödet från sjuksköterskan hade de inte 

klarat av livssituationen (Hunstad & Foelsvik Svindsteth 2011). Författarna till 

föreliggande studie tycker att detta tyder på vilken svår situation både patient och 

närstående befinner sig i och belyser behovet av stöd i dessa livssammanhang. Enligt 

Hendersons (2006) teori är det sjuksköterskans uppgift att bidra med hjälp till att 

uttrycka känslor och behov samt främja hälsa (Henderson 2006). Därmed anser 

författarna till föreliggande studie att sjuksköterskan bör sträva efter att uppmuntra till 

att patienten och närstående vågar förmedla sina tankar om önskemål och behov för att 

på så sätt kunna utforma förslag på åtgärder som kan främja deras hälsa. Enligt 

Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) och Strang et al. (2014) är sjuksköterskans 

roll inom palliativ vård att vägleda och stödja både patient och närstående samt att ta 

hänsyn till önskemål och vara medveten om olika känslor som patienten kan uppleva. 

 

Virginia Hendersons teori menar att förståelsen för människors upplevelser är av största 

betydelse för sjuksköterskan, då förståelse är det som krävs för att kunna tillgodose 

individens behov (Henderson 2006; Kristoffersen Jahren 2006). 

I föreliggande studies resultat upplevde patienterna lidande i olika former (Axelsson et 

al. 2012; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2014; Haug Kjørven et al. 

2015; Hayle et al. 2013; Tuck et. al. 2012). I en tidigare studie (Zheng, Lee & Bloomer 
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2016) ansåg sjuksköterskor att den viktigaste prioriteringen inom palliativ vård var att 

den döende patienten och dess närstående inte skulle behöva få lida i onödan (Zheng, 

Lee & Bloomer 2016). Sjuksköterskor upplevde däremot att vissa patienter inte fick den 

symtomlindring de behövde då läkaren inte lyssnade på sjuksköterskan angående detta 

(Karlsson et. al 2010). Med detta kan antas enligt författarna i föreliggande studie att 

lindrande av olika symtom är av största vikt för att patienterna ska uppleva en god 

hälsa, samt att sjuksköterskan skapar en förståelse för patienternas olika upplevelser av 

lidande. Vilket i vissa situationer kan medföra att sjuksköterskan bör våga ifrågasätta 

läkarens ordinationer till förmån för patientens bästa.   

 

I föreliggande studies resultat uppgav vissa patienter att de inte hade levt färdigt (Beng 

et. al. 2014; Ellingsen et al. 2014; Haug Kjørven et al. 2015), medan andra patienter 

hade nått acceptans av livets slut (Aoun, Deas & Skett 2016; Johnston et al. 2012; Tuck 

et. al. 2012). Däremot i tidigare studier av Hunstad och Foelsvik Svindseth (2011) och 

Caswell et al. (2015) upplevde närstående att de hade svårt med acceptansen av att deras 

anhörige skulle dö (Hunstad & Foelsvik Svindseth 2011; Caswell et al. 2015). Detta 

ansågs av sjuksköterskor att det kunde bero på att närstående inte tog in eller förstod 

informationen som förmedlades angående sin anhöriges sjukdomstillstånd (Caswell et 

al. 2015). Förmågan att acceptera döden antar författarna i föreliggande studie kan bero 

på vart människan befinner sig i livet. Författarna anser även detta belyser vikten av att 

sjuksköterskan förmedlar stöd samt bemöter olika reaktioner i livets slut med förståelse 

och empati. Enligt sjuksköterskor i tidigare studier (Andersson Salickiene & Rosengren 

2015; Holst, Sparrman & Berglund 2003) kan sjuksköterskor förmedla trygghet genom 

att lyssna och bara finnas där med sin närvaro.  

 

I föreliggande studies resultat beskrev några patienter att det fanns en önskan om att få 

dö fridfullt (Beng et. al. 2015; Landers et al., 2015). Det är sjuksköterskans uppgift att 

stödja patienterna till att uppnå frid när dödsögonblicket infinner sig (Henderson 2006). 

Enligt en tidigare studie (Andersson Salickiene & Rosengren 2015) upplevde 

sjuksköterskor att det var viktigt att patienten skulle få en fridfull död och att patienten 

inte skulle få dö ensam. Enligt Zheng, Lee och Bloomer (2016) uppgav sjuksköterskor 

att det var betydelsefullt att närstående skulle finnas där vid patientens sida och strävade 

efter att de var närvarande vid dödsögonblicket. Det var också av stor vikt enligt Zheng 

et al. (2015) att patienten får behålla värdigheten och får sina sista önskningar uppfyllda 
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vilket kan leda till en god död. Författarna i föreliggande studie anser därför att det är 

viktigt att sjuksköterskan tar reda på vad som upplevs vara viktigt för patienten vid 

livets slut.  

 

4.2.1 Metodologiska aspekten - Undersökningsgrupper  

I de valda artiklarna som ligger till grund för föreliggande studies resultat presenterades 

undersökningsgrupperna på olika sätt. I några av artiklarna beskrevs inte deltagarna 

under en tabell (Axelsson et al. 2012; Hayle et al. 2013; Nissim et al. 2012; Tuck et. al. 

2012). Polit och Beck (2016) anser att tabeller oavsett antal deltagare, är ett tydligt sätt 

att beskriva deltagarnas karaktär. 

 

Samtliga artiklar inkluderade mellan sju och 27 deltagare (Aoun, Deas & Skett 2016; 

Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2013, 2014; 

Haug Kjørven et al. 2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; 

Landers et al. 2015; Nissim et al. 2012; Tuck et. al. 2012). Enligt Polit och Beck (2016) 

grundas kvalitativ forskning oftast utifrån upplevelser, syftet är därmed inte att 

generalisera utan enbart att skapa förståelse, därför kan även ett litet antal deltagare 

bidra med rik information. Det beskrivs även att inga specifika regler har utformats vad 

gäller antalet i kvalitativ forskning utan enbart  att vanligast förekommande är under 50 

antal deltagare (Polit & Beck 2016).  

 

I resultatet i föreliggande studie uppgav en artikel (Tuck et. al. 2012) enbart att 

deltagarnas ålder var över 18 år. Enligt Polit och Beck (2016) är det optimalt att 

deltagarnas viktigaste egenskaperna beskrivs i kvalitativ forskning, exempelvis ålder 

och kön (Polit & Beck 2016). I de flesta artiklar beskrevs och ingick variation av åldern, 

vilket innebär att patienterna bör varit i olika stadier i livet (Aoun, Deas & Skett 2016; 

Axelsson et al. 2012; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2013, 2014; 

Haug Kjørven et al. 2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; 

Landers et al. 2015; Nissim et al. 2012). Det inkluderades även både män och kvinnor 

och könsfördelningen varierade (Aoun, Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; Beng 

et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 2013, 2014; Haug Kjørven et al. 2015; 

Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Johnston et al. 2012; Landers et al. 2015; Tuck et. al. 

2012). Enligt Polit och Beck (2016) är det betydelsefullt att deltagarna har olika 

bakgrund, kön samt ålder då detta leder till ett bredare perspektiv av upplevelser (Polit 
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& Beck 2016). I de flesta av artiklarna redovisades även deltagarnas medelålder (Aoun, 

Deas & Skett 2016; Axelsson et al. 2012; Ellingsen et al. 2013; Haug Kjørven et al. 

2015; Hayle et al. 2013; Ho et. al. 2013; Landers et al. 2015; Nissim et al. 2012) vilket 

bör ingå i åldersbeskrivningen av deltagarna (Polit & Beck 2016). 

 

I 10 av de 13 artiklarna utgjordes undersökningsgruppen av patienter med olika typer av 

cancer (Aoun, Deas & Skett 2016; Beng et. al. 2014; Beng et. al. 2015; Ellingsen et al. 

2013, 2014; Ho et. al. 2013; Haug Kjørven et al. 2015; Johnston et al. 2012; Nissim et 

al. 2012; Tuck et. al. 2012) och i resterande hade patienterna andra sjukdomar 

(Axelsson et al. 2012; Hayle et al. 2013; Landers et al. 2015). Detta kan eventuellt vara 

en svaghet då en variation hos deltagarna är att föredra (Polit & Beck 2016).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde en beskrivande design då detta var mest 

passande för studiens syfte vilket inkluderade att beskriva patienters upplevelser, då 

Polit och Beck (2016) menar att en beskrivande design är lämplig för forskning där 

fokus är på att beskriva upplevelser eller erfarenheter (Polit och Beck 2016). För att 

hitta relevanta artiklar utifrån syftet valde författarna att söka i databaserna MEDLINE 

via PubMed och CINAHL. Användning av enbart två databaser kan ses som en svaghet 

då Polit och Beck (2016) beskriver att fler databaser kan nyttjas vilket därmed kunde 

förändrat utfallet av artiklar. Polit och Beck (2016) beskriver däremot att CINAHL och 

MEDLINE är de mest lämpade och viktigaste databaserna vid omvårdnadsforskning 

vilket kan ses som en styrka då forskning om andra områden sorteras bort (Polit & Beck 

2016). Ingen specifik term fanns för palliativt skede vilket kan ses som en svaghet, 

däremot var termen palliative care ett återkommande nyckelord i de flesta artiklar av 

relevans vilket kan styrka att sökordet var relevant. Enligt Polit och Beck (2016) kan 

nyckelord vägleda till liknande artiklar. Nyckelord används av forskare för att beteckna 

innehållet i deras studier (Polit & Beck 2016). Initialt nyttjades MeSH-sökning och 

sökning via Cinahl headings vilket Polit och Beck (2016) anser bör användas för att 

hitta artiklar av relevant ämne (Polit och Beck 2016). Författarna i föreliggande studie 

fick dock för få antal träffar vid sökningarna med MeSH-termer och Cinahl headings 

och valde därför att nyttja samma termer i fritextsökning istället vilket skulle kunna ses 

som en svaghet. Sökningarna resulterade dock i både ett större antal artiklar samt 

artiklar av relevans för studiens syfte. Sökningen med ordet living kan ses som en 
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svaghet då denna inte var klassad som MeSH-term eller Cinahl heading, däremot blev 

utfallet fler antal relevanta artiklar varav några av dessa därefter inkluderades i 

föreliggande studies resultat. De valda artiklarna skrevs ut i fullständiga format i två 

kopior och lästes därefter enskilt av båda författarna. Detta kan ses som en styrka då 

Polit och Beck (2016) beskriver att artiklar i fullständigt pappersformat underlättar 

bearbetningen och gör det möjligt att lättare finna detaljer (Polit och Beck 2016). Att 

resultatet enbart grundas utifrån artiklar på engelska kan vara en svaghet då begrepp och 

uttryck kan skiljas mellan olika språk, däremot lästes artiklarna enskilt var för sig, 

upprepade gånger innan informationen sammanställdes vilket Polit och Beck (2016) 

anser minskar risken för feltolkning av information (Polit & Beck 2016).  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna litteraturstudie om patienternas upplevelser skulle kunna bidra till att 

sjuksköterskor får en ökad förståelse för patienternas behov samt kunskap om vad som 

kan vara viktigt att tänka på i mötet med patienter i deras livssituation. Det är dock 

viktigt att betona att varje patient är en unik individ. En ökad kunskap skulle kunna 

bidra till att sjuksköterskor känner sig tryggare i mötet med dessa patienter vilket skulle 

kunna leda till en bättre omvårdnad. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna antar utifrån föreliggande litteraturstudie att patienter med olika former av 

cancer fortfarande utgör en stor del av den population som ingår i forskning inom 

palliativ vård. Då palliativ vård är ett viktigt område och bör belysas ytterligare föreslår 

författarna därmed att mer forskning av patienter med andra sjukdomar i palliativa 

skeden kan vara av betydelse. Genom att intervjua patienter med andra sjukdomar i ett 

palliativt skede kan det leda till en ökad kunskap för sjuksköterskor genom att eventuellt 

kunna fånga andra perspektiv. Författarna i föreliggande studie anser även att det 

behövs mer forskning genom intervjuer om hur patienter i yngre ålder upplever 

sjukdom i ett palliativt skede då de flesta deltagarna i studierna var över 40 år. Denna 

fortsatta forskning enligt författarna skulle kunna öka förståelsen av den livssituation 

patienterna befinner sig i. 
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4.6 Slutsats  

De upplevelser som patienterna förmedlade i det palliativa skedet kan tyda på ett stort 

behov av att erhålla stöd på olika sätt, samt att självständighet och familjen spelar en 

viktig roll i patienternas livssituation. För att patienterna ska få bevara upplevelsen av 

att vara självständig och få en så god omvårdnad som möjligt, bör sjuksköterskan 

kommunicera och stödja patienterna samt sträva efter att de får uppleva delaktighet i 

den egna vården.  
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Tabell 2. Sammanfattning av valda artiklars metod         Bilaga 1 

Författare Titel Design/ansats Undersöknings-grupp Datainsamlings

-metod 

Dataanalysmetod 

Aoun, S., Deas, K. & Skett, K. 

 

2016, Australien 

Older people living alone at 

home with terminal cancer 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

8 patienter med olika typer av 

cancer, 4 män och 4 kvinnor. Ålder: 

56-86 år. Medelålder 74 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Axelsson, L., Randers, I., 

Jacobson, S. & Klang, B.   

 

2012, Sverige                                                   

Living with haemodialysis 

when nearing end of life 

 

Hermeneutisk 

fenomenologisk  

design 

 

Kvalitativ ansats 

8 patienter med kronisk 

njursjukdom tillsammans med 

andra obotliga sjukdomar,  

4 män och 4 kvinnor. Ålder: 66-87 

år. Medelålder 78 år. 

Öppna intervjuer Strukturerad 

hermeneutisk 

fenomenologisk analys 

Beng, T.S., Chin, L.E., Guan, 

N.C., Ann, Y.H., Wu, C., Kuan, 

W.S., Jane, L.E., Khee, S.S. & 

Meng C, B.C.  

 

2015, Malaysia 

The Experiences of Well-Being 

of Palliative Care Patients in 

Malaysia: A Thematic Analysis 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

15 patienter med olika typer av 

cancer, 6 män och 9 kvinnor.  

Ålder: 5 under 50 år, 7 mellan 50-

69 år och 3 över 70 år. Medelålder 

framgår inte. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Beng, T., Guan, N., Seang, L., 

Pathmawathi, S., Ming, M., Jane, 

L., Chin, L. & Loong, L.  

 

2014, Malaysia 

The Experiences of Suffering 

of Palliative Care Patients in 

Malaysia: A Thematic Analysis 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

20 patienter med olika typer av 

cancer, 6 män och 14 kvinnor. 

Ålder: 4 under 50 år, 14 mellan 50-

69 år och 2 över 70 år. Medelålder 

framgår inte. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Ellingsen, S., Roxberg, Å., 

Kristoffersen, K., Rosland, JH. & 

Alvsvåg, H. 

 

2013, Norge 

Entering a World with No 

Future A phenomenological 

study describing the embodied 

experience of time when living 

with severe incurable disease 

Fenomenologisk 

design 

 

Kvalitativ ansats 

23 patienter, alla hade cancer 

förutom 1, 9 män och 14 kvinnor. 

Ålder: männen var mellan 49-82 år 

och kvinnorna var mellan 42-88 år. 

Medelålder 65 år. 

Öppna 

ostrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk analys 



 

 

Ellingsen, S., Roxberg, Å., 

Kristoffersen, K., Rosland, JH. & 

Alvsvåg, H. 

 

2014, Norge 

Being in transit and in 

transition The experience of 

time at the place, when living 

with severe incurable disease - 

a phenomenological study 

 

Fenomenologisk 

design 

 

Kvalitativ ansats 

23 patienter, alla hade cancer 

förutom 1, 9 män och 14 kvinnor. 

Ålder: männen var 49-82 år, 

kvinnorna var 42-88 år. Medelålder 

framgår inte.  

Djupingående, 

Ostrukturerade 

intervjuer  

Fenomenologisk analys 

Haug, SH., Danbolt, LJ., Kvigne, 

K. & Demarinis, V. 

 

2015, Norge 

How older people with 

incurable cancer experience 

daily living: A qualitative 

study from Norway.  

 

Fenomenologisk 

design 

 

Kvalitativ ansats 

21 patienter med olika typer av 

cancer, 12 män och 9 kvinnor. 

Ålder: 70-88 år. Medelålder 76 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk analys  

Hayle, C., 

Coventry, PA., Gomm, S. & 

Caress, AL. 

 

2013, England 

Understanding the experience 

of 

patients with chronic 

obstructive 

pulmonary disease who access  

specialist palliative care: 

A qualitative study 

Hermeneutisk 

fenomenologisk  

design  

 

 

Kvalitativ ansats 

8 patienter med långskriden KOL, 5 

män och 3 kvinnor. Ålder: 63-77 år. 

Medelålder 68.6 år 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Hermeneutisk 

fenomenologisk analys  

Ho, A., Leung, P., Tse, D., Pang, 

S., Chochinov, H., Neimeyer, R. 

& Chan, C. 

 

2013, Kina 

Dignity Admist Liminality: 

Healing Within Suffering 

Among Chinese Terminal 

Cancer Patients 

Grounded theory 

design 

 

Kvalitativ ansats 

18 patienter med olika typer av 

cancer, 8 män och 10 kvinnor. 

Ålder: 44-92 år. Medelålder 74.1 år. 

Djupgående 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Johnston, BM., Milligan, S., 

Foster, C. & Kearney, N. 

 

2012, Skottland 

Self-care and end of life care--

patients' and carers' experience 

a qualitative study utilising 

serial triangulated interviews  

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

20 patienter med olika typer av 

cancer, 7 män och 13 kvinnor. 

Ålder: 30-93 år. Medelålder 

framgår inte. 

Djupingående 

ostrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ tematisk 

analys  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Landers, A., Wiseman, R., 

Pitama, S. & Beckert, L. 

 

2015, Nya Zeeland 

 

Patient perceptions of severe 

COPD and transitions towards 

death: a qualitative study 

identifying milestones and 

developing key opportunities. 

 

Deskriptiv design 

 

Kvalitativ ansats 

15 patienter med långskriden KOL, 

9 män och 6 kvinnor. Ålder: 55-89 

år. Medelålder 69.2 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys 

Nissim, R., Rennie, D., Fleming, 

S., Hales, S., Gagliese, L. & 

Rodin, G. 

 

2012, Kanada 

Goals Set in the Land of the 

Living/Dying: A Longitudinal 

Study of Patients Living with 

Advanced Cancer 

Grounded theory 

 

Kvalitativ ansats 

27 patienter med olika typer av 

cancer, 12 män. 

Ålder: 45-82 år. Medelålder 61 år. 

Djupgående 

intervjuer 

Hermeneutisk analys 

Tuck, I., Johnson, S,C., 

Kuznetsova, M,I., Baxter, M. & 

Bennington, L,K. 

 

2012, USA 

Sacred Healing Stories Told at 

the End of Life. 

 

Explorativ design 

 

Kvalitativ ansats 

7 patienter med cancer. Kön: 

framgår enbart via förnamn i 

resultatdelen.  

Ålder: över 18 år. Medelålder 

framgår inte. 

Öppna intervjuer 

utan följdfrågor 

Narrativ analys, 

Tematisk analys 



 

 

 

 

Tabell 3. Redovisning av syfte och resultat i de valda artiklarna       Bilaga 2 

Författare Syfte Resultat 

Aoun, S., Deas, K. & 

Skett, K. 

Att beskriva äldre människors upplevelser av att 

leva ensam med dödlig cancer 

Stöd från familj och vänner var av stor betydelse. Det fanns en stark önskan om att fortsätta vara 

självständig. Svårt att ta emot hjälp, och kände rädsla för att vara en börda. Vissa patienter accepterade 

döden. Tro underlättade tankar om döden och att få återförenas med anhöriga. 

Axelsson, L., Randers, I., 

Jacobson, S. & Klang, B.                                                     

Att beskriva och belysa betydelsen av att vara 

allvarlig sjuk och leva med hemodialys nära slutet 

av livet. 

Patienterna kände sig beroende av andra och som en börda för familjen, patienterna upplevde trötthet 

och smärta och att tröttheten tog över livet. Hindrad till att inte kunna fortsätta med dagliga aktiviteter. 

Försökte leva i nuet och familj samt vänner var väldigt viktiga. 

Beng, T.S., Chin, L.E., 

Guan, N.C., Ann, Y.H., 

Wu, C., Kuan, W.S., Jane, 

L.E., Khee, S.S. & Meng 

C, B.C 

Att undersöka positiva upplevelser om 

välbefinnande hos patienter som fått tillgång till 

palliativ vård i Malaysia. 

Alla patienter upplevde någon form av lidande och i olika grad samt att de kände sig som en börda för 

familjen. En patient hade haft tankar om att ta sitt liv. Alla patienter hade nått någon form av acceptans 

samt accepterade döden. 

Många patienter upplevde att de uppnått sina mål i livet, hade levt ett gott liv och önskade att få dö 

fridfullt. 

Beng, T., Guan, N., Seang, 

L., Pathmawathi, S., Ming, 

M., Jane, L., Chin, L. & 

Loong, L.  

Att undersöka och beskriva upplevelser av lidande 

hos 20 vuxna patienter som har palliativ vård. 

Patienterna upplevde lidande och att de förlorade kontrollen över sitt liv samt att var beroende av andra 

vilket ledde till en känsla av att vara en börda. 

Flera patienter uppgav att de inte var redo för att dö. 

 

Ellingsen, S., Roxberg, Å., 

Kristoffersen, K., Rosland, 

JH. & Alvsvåg, H. 

Att beskriva den förkroppsligade upplevelsen av tid 

när man lever med en allvarlig obotlig sjukdom. 

Patienterna ansåg att det var viktigt att spendera tid på det som var betydelsefullt och att de levde en 

dag i taget samt beskrev tacksamhet över små saker. Patienterna upplevde en osäker framtid och kände 

oro för familjen. Förlust av kraft och energi medförde hinder till ett normalt liv. De var även medveten 

om döden samt hade svårt att be om hjälp. Det fanns en frustration över att inte veta tiden kvar att leva.  

Ellingsen, S., Roxberg, Å., 

Kristoffersen, K., Rosland, 

JH. & Alvsvåg, H. 

Att beskriva upplevelser av tiden när man lever 

med obotlig sjukdom och palliativ vård. 

Patienterna önskade att få leva så normalt som möjligt och att vrida tillbaka tiden. De upplevde även 

smärta och lidande. 

Haug, SH., Danbolt, LJ., 

Kvigne, K. & Demarinis, 

V. 

Att beskriva patienters upplevelser av det dagliga 

livet i samband med palliativ vård. 

Patienterna hade en önskan att vrida tillbaka tiden. Stöd från familj och vänner var viktigt, dock fanns 

en rädsla över att vara en börda. Det var betydelsefullt att fortsätta med sina vardagliga aktiviteter. 



 

 

Hayle, C., Coventry, PA., 

Gomm, S. & Caress, AL. 

Att undersöka upplevelser hos patienter med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom som fått tillgång 

till palliativ vård. 

Att möta andra i samma situation var en bra upplevelse för att få ett annat perspektiv över sin egen 

sjukdom. Patienterna upplevde även smärta och att döden var oundviklig. 

Ho, A., Leung, P., Tse, D., 

Pang, S., Chochinov, H., 

Neimeyer, R. & Chan, C. 

Att undersöka processen hos Kinesiska 

terminalcancer patienter, av att uppnå och bibehålla 

känsla av värdighet i livet med döden. 

Önskan av att inte vara en börda för familjen. Ett sätt att bevara sin autonomi var att få fatta egna 

beslut. Patienterna upplevde att de levt länge och att de inte var rädd för att dö, utan hellre rädd för att 

lida. Hindrad från social samvaro. Hopp om mer tid att spendera med familjen.  

Johnston, BM., Milligan, 

S., Foster, C. & Kearney N 

Att förstå patienter och anhörigas upplevelser om 

livets slutskede och att undersöka hur patienter tar 

hand om sig själva i livets slutskede. 

Patienterna upplevde att få bibehålla det normala och att vara självständig var av stor vikt samt att 

kunna utföra vardagliga aktiviteter. De upplevde även av att de var en börda för familjen och att 

tröttheten skapade hinder för vardagliga aktiviteter. Stöd från familj, vänner, vården och andra i samma 

situation var av stor betydelse. Acceptans underlättade hantering av sjukdomen och många patienter 

var redo för att dö. 

Landers, A., Wiseman, R., 

Pitama, S. & Beckert, L. 

 

Att undersöka upplevelser hos patienter med 

avancerad KOL efter livshotande händelse med 

fokus på frågor om livets slutskede. 

Patienterna upplevde hinder till att utföra dagliga aktiviteter vilket påverkade relationen till andra. 

Patienterna upplevde att de var en börda för familjen och önskade att få leva ett så normalt liv som 

möjligt. 

Nissim, R., Rennie, D., 

Fleming, S., Hales, S., 

Gagliese, L. & Rodin, G. 

Att förstå upplevelser av att dö med avancerad 

cancer  

Patienterna hade en önskan att känna kontroll över sitt tillstånd samt att fatta självständiga beslut. 

Döden upplevdes vara oundviklig och suicid ansågs vara enda sättet att själv kunna kontrollera döden. 

Patienterna upplevde att de ville underlätta för familjen genom att hantera ex. ekonomiska frågor innan 

livets slut. 

Tuck, I., Johnson, S, C., 

Kuznetsova, M,I., Baxter, 

M., Bennington, L,K.  

Att undersöka upplevelser av att leva med terminal 

cancer. 

Patienterna upplevde förlust av energi och kontroll samt frustration och rädsla. Relationen till gud var 

viktig. Försökte bibehålla det normala.  Förlust av självständighet, frustration över att inte kunna gå. 

Planerat sin begravning. Ta en dag i taget. Känslan av att inte vilja lämna familjen, saker kvar att 

fullfölja. 

 


