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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Livets slutskede är den senare fasen i palliativ vård. Döden drabbar den 

enskilde men involverar flera personer runt omkring. För att kunna ge en 

personcentrerad omvårdnad krävs det att utgå från patienten och de individuella 

behoven. Sjuksköterskan fungerar som spindeln i nätet och bör se människan bakom 

patienten, genom det få en förståelse för hur den enskilde upplever sin sista tid i livet. 

Syfte: Att beskriva vuxna patienters upplevelse av sin sista tid i livet. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserat på 10 stycken kvalitativa artiklar. 

Huvudresultat: Hur vuxna patienter upplever sin sista tid i livet är individuellt. 

Gemensamt för ett flertal patienter var självständighet, värdighet och delaktighet. 

Relationer till närstående var av största vikt vid livets slut. En del patienter kunde finna 

tröst, frid och acceptans genom tron på högre makter. Patienterna kan ändra sin 

uppfattning om vad som faktiskt är viktigt och betydelsefullt vid livets slut. 

Slutsats: I denna studie framkom det att det finns flera gemensamma områden för 

personer i den sista tiden i livet. Att leva mer i nuet, vårda relationer, samt att behålla 

sin värdighet är återkommande och viktiga komponenter. Sjuksköterskan kan se detta 

resultat som ett stöd till att våga prata om döden men bör även ha i åtanke att varje 

upplevelse är individuell och att människan är unik. 

Nyckelord: Livets slutskede, Patient, Terminalvård, Upplevelse 

ABSTRACT 

Introduction: Terminal care is the last stage in palliative care. Death affects the person 

but also involves people around. To provide a person-centered care, it is necessary to 

see the patient and their individuality. The nurse is like a spider in the web and need to 

see the person behind the patient and get an understanding for the individual 

experiences of the last time in life. 

Aim: To describe adult patients’ experience of their last time in life. 

Method: A descriptive literature study based on 10 qualitative articles.  

Main results: How adult patients’ experience their last time in life is individual. Similar 

components for several patients were independence, dignity and participation. 

Relationships with close relatives were meaningful at the end of life. Some patients 

could find comfort, peace and acceptance through the belief in higher powers. Patients’ 

can reevaluate what is important at the end of life. 
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Conclusion: In this study it has emerged that there are several areas that are similar to 

people in the last time of life. Living more in the present, nurturing relationships, and 

maintain dignity are recurring and important components. This result shows that the 

nurse should not avoid talking about the patients’ terminal outcome. However, one must 

keep in mind that the conversation must be tailored to suit the patients’ individuality. 

Keywords: End of life, Patient, Terminal Care, Experience 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Palliativ vård 

Vi vill introducera dig för palliativ vård som enligt Socialstyrelsen (2019) definieras 

såhär: ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående”. 

Det betyder att när palliativ vård utförs så behandlas patienten inte för att bli frisk från 

sjukdomen. Målet är att bromsa förloppet, lindra symtom och ge förutsättningar för 

livskvalité. Vid Palliativ vård vägs fördelar och nackdelar emot varandra hela tiden, allt 

för att se så att riskerna inte blir för stora och påverkar livskvalitén för mycket för 

patienten (Glimelius 2012). Ordet livskvalitet innebär vad människan upplever påverkar 

kvalitén i livet, på antingen ett positivt eller negativt sätt (Sandman & Kjellström 2013). 

 

Trots sjukdom är det viktigt att ha en medvetenhet om att hälsa är patientens 

individuella upplevelse (Willman 2014).  Definitionen av patient är när en person tar 

kontakt med sjukvården, på grund av lidande, sjukdom eller skada (Almerud Östberg 

2014).  Med upplevelse menas när något ger erfarenhet, känsla eller ett intryck som 

bearbetas genom individuell tolkning (Fox 2008). Du kan alltså vara sjuk men ändå 

uppleva dig har hälsa. Man kan beskriva upplevelsen av god hälsa som en individuell 

balans mellan fysisk, psykisk och existentiellt välbefinnande (Willman 2014).  

 

Det är inte en specifik sjukdom som indikerar för palliativ vård, utan det är tillståndet 

hos patienten som är avgörande (Wallerstedt, Benzein & Schildmeijer 2018).  

I den palliativa vården kan olika faser benämnas, en tidig palliativ fas och den sena 

palliativa fasen. Den tidiga fasen kan vara när patienten fått besked om att sjukdomen 

inte går att bota, men att det kan återstå flera år eller månader innan döden kan förväntas 

inträffa på grund av sjukdomen. I den tidiga palliativa fasen kan behandlingar 

inkluderas i förväntan att förlänga livet. Den sena palliativa fasen identifieras när 

patienten har en kortare förväntad livslängd. Eventuella behandlingar fokuserar mer på 

att ge förutsättningar till patienten att leva ett så normalt liv som möjligt och att 

optimera livskvalitén (Beck-Friis & Strang 2012). För att kunna ge god palliativ vård så 

krävs det att se hela människan utifrån de fyra dimensionerna: psykiskt, fysiskt, socialt 

och existentiellt. Även att arbeta utifrån de fyra grundläggande delarna: relationer och 

kommunikation, symtomlindring, ge stöd till närstående, och teamarbete (Strang 2012). 
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1.2 Brytpunktssamtal 

Vid övergången från kurativ behandling det vill säga behandling för att bota patienten 

till palliativ vård ska ett brytpunktssamtal hållas. Vid samtalet ska patienten få anpassad 

information utifrån individuella behov. Det krävs en förståelse för att behovet av 

information vid detta läge kan skilja sig åt mellan patienterna, vilket är upp till de 

involverade i samtalet att känna av hur stort behovet är (Friedrichsen 2012a). Patienten 

behöver få relevant information om tillståndet i samvaro med läkare, sjuksköterska och 

närstående. Detta samtal är viktigt att dokumentera noggrant, så annan 

sjukvårdspersonal kan ta del av vad som har sagts. Alla i teamet ska veta vad som gäller 

och arbeta mot samma riktning. Steget från en behandling med mål om att bli frisk till 

att gå över mot palliativ vård, kan vara påfrestande för alla inblandade (Wallerstedt, 

Benzein & Schildmeijer 2018). Det kan finnas flera brytpunkter under en persons 

sjukdomstid, alltså inte endast när behandlingen går över från kurativ till palliativ vård 

(Friedrichsen 2012a). 

 

1.3 Livets slutskede 

Livets slutskede är den senare fasen i palliativ vård (Strang 2012). Livets slutskede är 

svårt att definiera då vi alla är olika individer med olika förutsättningar. Målet vid livets 

slutskede är inte att förlänga livet, utan målet är nu att lindra symtom och främja 

livskvalité. Mötet med livets slut är individuellt, vilket gör det svårt att skriva en 

handfast manual om hur omvårdnaden skall bedrivas. Vården skall bedrivas utifrån 

patientens önskemål och behov, det kan vara en utmaning att veta vad som egentligen är 

viktigt för individen man har framför sig (Jakobsson, Andersson & Öhlén 2014). 

 

Eftersom det hela tiden utvecklas nya metoder och mediciner så kan även den här fasen 

vara lång. Utvecklingen kan bidra till att patienter kan leva ett bra liv ända till döden, 

men det kan också upprätthålla livet och skapa förlängt lidande (Brattgård 2012). Etiska 

problem kan uppstå vid vård i livets slut som exempelvis ställningstagande för att 

avsluta nuvarande medicinering, samtal kring och med patienten (Dees et al. 2017). 

Vilka symtom man upplever varierar mellan varje individ. Intaget av vätska och näring 

kan begränsas de sista dagarna i livet.  Detta är en helt naturlig del av livets slut, som 

för närstående kan vara svår att förstå (Lindqvist & Rasmussen 2014). 
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Personer som vårdas i livets slutskede kan vara hemma, på hospice, på vårdhem eller på 

sjukhus (Weber, Claus, Zepf, Fischbeck & Escobar Pinzon 2012). Patienter som vårdas 

på hospice bor på en institution och har ett team runt omkring sig som identifierar de 

individuella behoven. Vården på hospice innebär att se hela människan. Vården innebär 

att berika dagarna med mening i form utav exempelvis musik och utomhusvistelse 

(Eckerdal 2012). Om patienten väljer att få tillbringa sin sista tid i hemmet finns det 

möjlighet till att få hjälp med sjukvården där i form av punktinsatser från olika 

vårdenheter. När en persons önskan är att dö hemma så kan avancerad sjukvård i 

hemmet (ASIH) involveras. ASIH är ett professionellt team med fokus på att se hela 

människan och dennes behov (Beck-Friis & Jackobsson 2012). Övergången från livet 

till döden bör ske så lindrigt som möjligt (Dees et al. 2017). Med den sista tiden i livet 

har vi i den här studien försökt inkluderat artiklar som innefattar patienter med en 

förväntad livslängd mellan 0-12 månader. 

 

1.4 Sjuksköterskans roll vid livets slut 

Sjuksköterskan har en viktig roll i livets slutskede. Exempelvis ge stöd till närstående 

och patienten samt att leda omvårdnadsarbetet. Möta varje individ utifrån dennes behov 

och önskemål men samtidigt hålla en distans till sina egna känslor (Friedrichsen 2012b). 

För att kunna identifiera individuella behov krävs det att ha förståelse för patientens 

upplevelse, vilket betyder att försöka få en uppfattning om hur individen beskriver sin 

situation (Lindqvist & Rasmussen 2014). 

 

En utmaning för sjuksköterskan kan vara att samtala om döden. Att försöka se 

patientens behov av andlighet och förstå att detta inte alltid handlar om religion utan 

mer om kultur (Yingting, Yash Pal, Wai San Wilson, Lee, Ong & Lay Hwa 2018). Som 

sjuksköterska så kan man inte alltid ge svar, men man skall inte känna rädsla för att tala 

om döden. Patienters lidande kan även sjuksköterskan känna, framför allt om en relation 

mellan dessa byggts upp (Ying-Chun & Hsien-Hsien 2017). 

 

Sjuksköterskan slits mellan modern medicin, där livsuppehållande åtgärder är det 

viktiga. Dessa stunder ifrågasätts värdigheten för det mänskliga lidandet, då bota är 

viktigare än att lindra. De sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården har 

beskrivit att man måste rannsaka sig själv, genom upplevelser växer man i sin yrkesroll 

och som människa (Ying-Chun & Hsien-Hsien 2017). 
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1.5 Närstående till en patient vid livets slut 

Som närstående kan döden upplevas som ett svårt ämne att ta upp med en svårt sjuk 

person. Vid känslomässiga beslut måste man väga sina egna önskemål mot den 

döendes, besluten blir lättare att ta om man är införstådd i eventuella önskningar. Viljan 

att ta rätt beslut och rädslan av att ens egna känslor tar över, är oro som finns hos många 

närstående (Bollig, Gjengedal & Rosland 2016). Att få en kontinuerlig uppdatering 

kring den döendes situation och stöd av vårdpersonalen kan vara en givande del i den 

närståendes process (Weber et al. 2012). Önskan över att döden ska vara fridfull, utan 

smärta och lidande, både fysiskt, psykiskt och existentiellt, är av största vikt (Bollig, 

Gjengedal & Rosland 2016). Att stå intill och se på kan ge känslan av hjälplöshet och 

kan kännas smärtsamt. Patientens hälsa kan spegla av sig på de närstående, kände 

patienten frid upplevde många närstående att de kunde göra detsamma (Milberg 2012). 

 

1.6 Teoretisk referensram 

I denna studie integreras Joyce Travelbees teori där fokus ligger på relationer mellan 

människor. Travelbees teori beskrivs i Current nursing (2012) att man som 

sjuksköterskan behöver ha en medvetenhet kring sig själv och förstå sin egen 

ståndpunkt i spirituella och etiska frågor. Detta för att kunna hjälpa andra människor att 

finna sin mening. Författarna av det här arbetet har valt denna teori för att kunna betona 

vikten av att mötas som människor i utsatta situationer. Genom att mötas som 

människor skapas förutsättningar för god vård, detta är en pågående process som sker 

stegvis (Current nursing 2012).  

 

Travelbee menar att en av sjuksköterskans uppgifter är att bidra med förutsättningar för 

patienten att finna en mening med lidandet. Även försöka uppnå en ömsesidig relation 

för att kunna se människan och identifiera individuella behov (Wiklund Gustin 2014). 

För att uppnå en ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient betonar Travelbee 

sympati och empati som viktiga ingredienser för att kunna mötas som människor 

(Pokorny 2013). Definitionen av omvårdnad enligt teorin är att stötta, hantera lidande 

och förebygga sjukdom. Relationerna mellan sjuksköterskan, närstående och patient ger 

förutsättningar till att upprätthålla hoppet. Hoppet kan bidra med styrka att fortsätta sin 

väg mot målet trots motgångar (Current nursing 2012). 

 

  

javascript:void(0);
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1.7 Problemformulering 

Palliativ vård innebär att se hela människan, målet är att leva livet med så bra livskvalité 

som möjligt trots sjukdom. Livets slutskede är den senare fasen av den palliativa 

vården. Döden drabbar den enskilde men kan påverka flera runt omkring, därför kan de 

närstående ha en viktig men krävande roll. Sjuksköterskans roll i det palliativa teamet 

kan ses som spindeln i nätet vilket innebär att se hela människan och kommunicera med 

alla inblandade. I tidigare studier ligger det mycket fokus på sjuksköterskans och 

närståendes perspektiv. Vi upplever att det finns färre studier som inriktar sig på 

patientens perspektiv och ville därmed göra en sammanställning av studier som har 

utforskat patienters upplevelser. Att våga möta döden och förstå de individuella 

skillnaderna kan vara en utmaning. Med vår litteraturstudie vill vi ge förutsättningar till 

sjuksköterskor att se vad som är viktigt och betydelsefullt för patienter i livets slut, detta 

för att kunna ge optimal omvårdnad utifrån patienters olika behov. 

 

1.8 Syfte 

 Att beskriva vuxna patienters upplevelse av sin sista tid i livet. 

 

1.9 Frågeställning 

 Hur upplever patienter sista tiden i livet? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

När syftet var formulerat så gjorde författarna en gemensam tankekarta över eventuella 

sökord. Dessa sökord användes sedan i databassökningen. MedLine är en stor databas 

där det finns samlade tidskrifter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Sökmotorn 

PubMed användes för att få tillgång till artiklar via MedLine som berör det aktuella 

syftet samt frågeställningen. PubMed har en enkel design som underlättar vid sökningen 

med begränsningar och Medical Subject Headings (MeSH termer). MeSH termer är en 

definition av ett övergripande ämnesord som är kopplade till medicinska termer (Polit & 

Beck 2017). Databassökningen genomfördes även med en MeSH term som Major Topic 

vilket bidrog med att detta vart huvudämnet i sökningarna. Genom att applicera MeSH 



10 

 

 

Major Topic ska orden som inkluderas i denna MeSH term finnas i antingen artikelns 

rubrik eller syfte (National Library of Medicine, u.å.). För att få relevanta och aktuella 

träffar till syftet användes begränsningar. Begränsningarna som användes var vuxna 

personer (19 år+), artiklar skrivna på engelska, tillgänglighet via Högskolan i Gävle 

samt att artiklarna ska vara publicerade de senaste 5 åren. Vid sökningen användes 

MeSH-termer men även fritext för att få ett bredare utbud. Booleska ord användes som 

AND och OR, för att få en bred sökning och relevanta artiklar (Polit & Beck 2017). 

Sökorden som användes var; ”Terminal care” [MeSH Major Topic], ”end-of-life”[fri 

text], ”dying” [fri text], ”patients” [MeSH], ”patients experience” [fri text]. En manuell 

sökning inkluderades då en artikel uppmärksammades i samband med den sökningen 

som gav 142 träffar. Denna artikel var på sidan av en annan artikel som inkluderats 

under fliken ”Similar articels” med samma författare som den inkluderade artikeln. 

Nyfikenhet väcktes och efter en genomgång av artikeln ansågs den att svara på vårt 

syfte vilket bidrog till inkludering i litteraturstudien.  

 

Tabell 1. Söktabell. 

Databas Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

Medline via 

PubMed 

5år, HiG, 

Engelska, 

vuxna personer, 

19år> 

2019-08-28 

”Terminal care” 

[MeSh Major 

Topic] OR “end-

of-life” [Fri text] 

OR “dying” [Fri 

text] AND 

“Patients” [MeSh] 

142 19 

Medline via 

Pubmed 

5år, HiG, 

Engelska, 

vuxna personer, 

19år> 

2019-08-28 

”Terminal care” 

[MeSh Major 

Topic] OR “end-

of-life” [Fri text] 

OR “dying” [Fri 

text] AND 

“Patients 

experience” [Fri 

text] 

30 12 

Manuell 

sökning 

Medline via 

Pubmed 

5år, HiG, 

Engelska, 

vuxna personer, 

19år> 

2019-09-05 

Manuell sökning. 

Relevans för 

inklutionskriterier, 

syfte och 

frågeställning. 

1 1 

   173 Totalt: 32 
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2.3 Urvalskriterier 

För att ha en struktur i urvalet av artiklar så applicerade vi inklusions och 

exklusionskriterier. De artiklar som har studerat vuxna patienters perspektiv 

inkluderades för att kunna besvara syftet av studien. Vi använde oss enbart av 

primärkällor. De studier som var gjorda på personer med kognitiv svikt exkluderades 

eftersom de kunde ha svårt att beskriva utifrån sitt perspektiv (Polit & Beck 2017). 

Författarna försökte att urskilja de artiklar som inkluderar patienter med förväntad 

livslängd på 12 månader, eller som hade ett allvarligt sjukdomstillstånd där en förtidig 

död förväntades. Efter relevansbedömningen exkluderades kvantitativa artiklar då 

författarna insåg att resultatet var svårt att tolka hur patienter beskriver sina upplevelser. 

Litteraturstudier och icke vetenskapliga artiklar exkluderades. 

2.4 Urvalsprocess 

De 173 träffarna granskades. De som exkluderades var 12 litteraturstudier, 1 artikel var 

en insändare och åsiktsbaserad, samt 1 dubblett. 159 rubriker lästes och 45 artiklar 

valdes bort för att de inte bedömdes besvara vårt syfte. 114 abstracts lästes igenom på 

de återstående artiklarna. Av de abstract som lästes igenom föll 81 stycken bort 

eftersom de inte besvarade vårt syfte. Det övriga 32 artiklar som återstod 

relevansbedömdes med hjälp av en granskningsmall från Högskolan i Gävle, (mall 1) se 

bilaga. Under relevansbedömningen var det 2 artiklar som inte hade en tydlig 

beskrivning om hur lång tid patienterna förväntades leva. Vi bedömde att dessa artiklar 

skulle inkluderas i vår studie då vi tolkade att deltagarna befann sig i sin sista tid i livet. 

Detta relaterat till deras allvarliga sjukdomstillstånd där utgångspunkten var att deras 

livslängd var begränsad. 10 artiklar kvarstod för en kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med en mall från Högskolan i Gävle, (mall 2) se 

bilaga. Alla artiklar som kvalitetsgranskades inkluderades i litteraturstudien. För 

tydliggörande av urvalsprocessen se figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema 

2.5 Dataanalys 

Författarna ville genomföra dataanalysen på ett strukturerat sätt och utgick stegvis från 

Helen Aveyards ”Doing a literature review in health and social care” från 2014. De 10 

aktuella artiklarna lästes igenom på varsitt håll, för att få en detaljerad förståelse för 

varje artikels innehåll och se dess styrka och begränsningar. Författarna markerade med 

färg de delar i resultaten som ansågs svara på det föreliggande syftet. Med hjälp av en 

metod- (tabell 2) se bilaga och resultattabell (tabell 3) se bilaga så strukturerades 

utbudet av informationen i de olika artiklarna. Genom tabellerna strukturerades 

skillnader och likheter för att sedan lättare kunna sammanställa helheten i resultatet. När 

resultattabellen var klar så identifierade författarna tillsammans nyckelord. Dessa 

nyckelord användes sedan till att utforma preliminära kategorier och underkategorier. 

Resultat samlades ihop under de olika rubrikerna och bearbetades. Resultatet redovisas i 

löpande text med kategorier och underkategorier samt i tabeller (tabell 3) se bilaga 

(Aveyard 2014). 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna har utan förförståelse för resultatet kritiskt granskat studierna. Vi har försökt 

ha ett objektivt synsätt och sammanställt resultatet utan personliga värderingar eller 
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åsikter. Ingen information har förvridits eller undanhållits utan allt har redovisats i 

resultatet. Källorna har redovisats enligt Harvards referenssystem för att undvika 

missförstånd eller misstankar om plagiat (Polit & Beck 2017). I de studier som ligger 

till grund i denna litteraturstudie så har det redovisats etiska övervägande i samtliga 

artiklar. 

3. RESULTAT 

I kommande resultat har vi sammanställt 10 kvalitativa artiklar som beskriver patienters 

upplevelse av sin sista tid i livet. Efter den systematiska granskningen växte 3 

huvudkategorier och 2 underkategorier fram som författarna bedömde passa till 

presentationen av resultatet. De 3 huvudkategorierna är ”Värdighet, Omgivning & 

Existentiellt” och de 2 underkategorierna är ”Relationer, Miljö & Omvårdnad”.  

 

Figur 2. Schematisk översikt av kategorierna. 

 

3.1 Värdighet 

Patienterna upplevde att det fanns en medvetenhet kring sitt tillstånd och att vid 

försämring av sjukdomen minskade deras självständighet och deras syn på sin identitet. 

Samtidigt påverkades deras självkänsla då de insåg att de blivit mer beroende av andra 

och kunde därmed känna sig isolerade (Carduff, Kendall & Murray 2017, Coast et al. 

2018; Coelho, Parola, Escobar-Bravo & Apóstolo 2016; Li, Richardson, Speck & 

Armes 2014, Sherman et al. 2018). Patienterna upplevde en vilja att försöka leva ett så 

normalt liv som möjligt trots begränsningar. De ville ha högsta möjliga livskvalitet och 

fokus låg på att leva här och nu (Carduff, Kendall & Murray 2017; Eun, Hong, Bruera 

& Kang 2017; MacArtney, Broom, Kirby, Good & Wootton 2015b). Dock upplevde de 

att de själva var tvungna att anpassa sitt liv för att kunna känna sig självständiga (Coast 

et al. 2018). Vid livet slut upplevde patienter att små mål kunde underlätta för att klara 

av vardagen och hålla sig motiverade (Carduff, Kendall & Murray 2017; MacArtney et 
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al. 2015b). Genom inre och yttre faktorer upplevdes det att känslan av värdighet 

påverkades. De inre faktorerna som upplevdes ha påverkan på patientens syn och känsla 

av sin värdighet var att acceptera sitt tillstånd. Även att inte känna rädsla inför döden, 

leva ett bra liv samt att kunna synliggöra sina egna behov. Yttre faktorer som patienter 

upplevde påverkade värdigheten var sjukdomsrelaterad stress, att omgivningen visade 

omtanke och god omvårdnad (Li et al. 2014). 

 

Delaktighet i planering och förberedelse inför sin egen död upplevdes vara 

betydelsefullt. Förberedelsen inför sin egen död kunde upplevas som känslosamt. Där 

av fanns det behov av att i ett tidigt stadie förbereda sig, för att kunna bearbeta och 

anpassa sig till situationen. Patienter ville även förtydliga att de inte är sin sjukdom utan 

personen bakom sjukdomen (Sherman et al. 2018). 

 

3.2 Omgivning 

3.2.1 Relationer 

I livets slut upplevde patienterna att de ville lägga energi på vad som faktiskt spelade 

någon roll i livet, relationer till de närstående ansågs meningsfullt och var något som 

prioriterades (Carduff, Kendall & Murray 2017; Coast et al. 2018; Coelho et al. 2016; 

Molzahn et al. 2018). Närstående var det som gav livet en mening och oron för familjen 

kunde ibland vara större än rädslan för att dö (Molzahn et al. 2018; Eun, Hong, Bruera 

& Kang 2017). Oron för att vara en belastning och att bli en börda för de närstående 

kunde ligga till grund för var patienterna beslutade sig att spendera sina sista dagar 

(Carduff, Kendall & Murray 2017; MacArtney, Kirby, Good, Wootton & Adams 

2015a). Att prata med de närstående angående sitt tillstånd och döden upplevdes vara 

svårt men viktigt. Då patienterna upplevde en rädsla för att de närstående skulle 

påverkas negativt av samtalen kring livets slut (Eun, Hong, Bruera & Kang 2017; 

Sherman et al. 2018).  

 

3.2.2 Miljö & Omvårdnad 

Det var delade tankar kring vart den bästa platsen var att spendera sin sista tid i livet. 

Patienterna upplevde fördelar och nackdelar med att bo hemma respektive att vara på en 

plats som var anpassad för vård i livets slut. En del upplevde att hemmet var en känd 

och trygg miljö, vilket kunde bidra till en större frihetskänsla (Carduff, Kendall & 

Murray 2017; MacArtney et al. 2015a). Patienterna upplevde att om de spenderade sina 
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sista dagar i hemmet fick de omges av människor som de valt att ha nära (Carduff, 

Kendall & Murray 2017; MacArtney et al. 2015b). Att få nya eller förvärrande symtom 

var en rädsla som patienterna upplevde. Rädslan var att de skulle bli mer beroende av 

andra och att döden skulle bli en utdragen och ångestladdad process (Eun et al. 2017; 

Sherman et al. 2018). Överväganden mellan för och nackdelar med behandlingar 

upplevdes som svårt. De tvingades att tänka på vad som var bäst för dem själva och vad 

som inte hade för stor påverkan på deras livskvalité (MacArtney et al. 2015b; Sherman 

et al. 2018). De patienter som ville spendera sina sista dagar i hemmet hade även en 

insikt i att det kunde bli begränsade gällande symtomlindring, vilket kunde upplevas 

som en känsla av otrygghet (MacArtney et al. 2015a). 

 

Det som var utmärkande för de som valde att förflyttas till en institution avsedd för vård 

i livets slut var upplevelsen av att det fanns rätt kompetens, en anpassad miljö och att 

chanserna för att få en optimal symtomkontroll ökade (MacArtney et al. 2015a; Hilário 

2016; Coelho et al. 2016). Vid inneliggande vård upplevdes även känslan av att minska 

belastningen för de närstående (MacArtney et al. 2015a; Hilário 2016). Det som 

upplevdes som negativt med att vara på en anpassad institution var att det de kunde bli 

fysisk och socialt begränsade. De kunde även känna sig hjälplösa och mer beroende av 

andra (Coelho et al. 2016). 

 

3.3 Existentiellt 

Den sista tiden i livet fick existentiella aspekter större utrymme hos en del patienter 

(Carduff, Kendall & Murray 2017; Coelho et al. 2016). För att kunna acceptera sitt 

tillstånd kunde patienterna söka svar från högre makter, där de bland annat kunde känna 

känslomässigt stöd och trygghet (MacArtney et al. 2015b; Sherman et al. 2018). Vid 

livets slut upplevdes små saker mer betydelsefulla (Coast et al. 2018; Coelho et al. 

2016). Upplevelsen att acceptans var ett aktivt och oundvikligt val låg till grund för 

anpassning och bidrog till att behålla en positiv attityd. Patienterna upplevde även att 

positiva tankar påverkade synen på döden (Coast et al. 2018; Coelho et al. 2016). 

Inställningen och förhållningssättet till sitt tillstånd var växlande och kunde ändras från 

dag till dag, lika så känslorna mellan hopp och hopplöshet (MacArtney et al. 2015b; 

Molzahn et al. 2018). Patienterna upplevde även att tidigare erfarenheter speglades i sin 

syn på döden och hur man kunde samtala kring den (Molzahn et al. 2018). Patienterna i 

Eun et al. (2017) studie upplevde att hoppet kunde minska i samband med samtal kring 
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deras tillstånd. Det fanns en medvetenhet kring sitt tillstånd men grunden till hoppet låg 

ändå i att få ett förlängt liv (MacArtney et al. 2015b; Eun et al. 2017). Att försonas med 

sig själv och ha klarhet i sin existentiella tro kan bidra till att patienten upplever 

värdighet i livets slut (Li et al. 2014). Förberedelse för sin egen död kunde upplevas 

som känslosamt, ångestfyllt och med stor sorg (Sherman et al. 2018). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Hur vuxna patienter upplever sin sista tid i livet visas genom ovanstående resultat vara 

individuellt. Gemensamt för ett flertal patienter var att en del områden hade större 

betydelse vid livets slut. Synen på sig själv gällande självständighet och känslan av 

värdighet var komponenter som var återkommande, likaså betydelsen av att behålla sin 

personlighet genom delaktighet. I den sista tiden i livet så var det delade tankar hos 

patienterna angående vart de ville spendera sina sista dagar. Fördelar vägs mot 

nackdelar att stanna kvar hemma eller läggas in på en anpassad institution. 

Relationer till närstående var av största vikt vid livets slut. Det fanns en oro över 

symtom och att behöva lida, men den omfattande oron låg till största delen för de 

närstående. En del patienter kunde finna tröst och frid genom tron på högre makter samt 

att finna en acceptans i sin situation. Patienterna kan ändra sin uppfattning om vad som 

faktiskt är viktigt och betydelsefullt vid livets slut. Vardagen, relationer och små saker 

uppskattas på ett annat sätt och fokus läggs på att leva i nuet. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Värdighet 

Självständighet var något som ofta kopplades ihop men hur patienten såg på sin 

värdighet. Hur patienten såg på sin situation påverkade upplevelsen av livskvalitén. Vid 

olika funktionsnedsättningar relaterat till sitt tillstånd minskade upplevelsen av 

självständighet, då beroendet av andra ökade för att klara sin vardag (Carduff, Kendall 

& Murray 2017, Coast et al. 2018; Coelho, Parola, Escobar-Bravo & Apóstolo 2016; Li, 

Richardson, Speck & Armes 2014, Sherman et al. 2018). Genom en känsla av kontroll 

menar Gerstorf, Hülür, Wagner, Kunzmann & Ram (2018) att man kan begränsa sina 

känslor vilket kan påverka livskvaliteten. Dessa känslor kan vara ilska, rädsla och sorg. 
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Att acceptera sin situation ökade känslor som lycka, tillfredsställelse och känslan av 

hälsa (Gerstorf et al. 2018).  

Som i det föreliggande resultatet så framkom det att små mål kan underlätta för att klara 

av vardagen (Carduff, Kendall & Murray 2017; MacArtney et al. 2015b). I Reinke, 

Shannon, Engelberg, Young och Randall Curtis (2010) studie framkommer det att det är 

sjuksköterskans uppgift att ge stöd åt patienten till att sätta realistiska mål. Det krävs en 

kommunikation där sjuksköterskan är nyfiken på hur patienten vill leva sitt liv och vad 

som gör livet meningsfullt för individen. Genom att vara närvarande och tillgänglig som 

sjuksköterska ökar det chanserna till en bra kommunikation och att ett förtroende byggs 

upp mellan de inblandade (Reinke et al. 2010). Att ha en medvetenhet om Joyce 

Travelbees teori tror vi är en fördel för den yrkesverksamma sjuksköterskan. Kunskapen 

om teorins kärna om att mötas som människor och bygga en ömsesidig relation (Current 

nursing 2012), tror vi många gånger kan underlätta i det dagliga arbetet. Att se 

människan och dess individuella variationer bidrar till en ökad förståelse för vad som är 

viktigt för den enskilde patienten. En medvetenhet om Travelbees teori och att se 

människan man har framför sig tror vi underlättar vid stöttning av att identifiera och nå 

de individuella målen. 

Att vara närvarande i samtalet mellan läkare och patient kunde ses som en bra strategi 

för att få insikt i vad patienten fått för information, och samtidigt företräda patienten vid 

behov. Teamet kring patienten ska ha en ärlig kommunikation och en familjär atmosfär 

för att lämna utrymme till att patienten ska våga fråga (Reinke et al. 2010). För att 

undvika missförstånd bör sjuksköterskan ge individanpassad information, emotionellt 

stöd och avsätta tid för både patienten och dennes närstående. Detta kan upplevas som 

en utmaning för sjuksköterskan men det har en stor betydelse för de inblandade (Weber 

et al. 2012).  

Utmaningar idag är att det är en stor belastning på många arbetsplatser vilket kan göra 

det svårt för sjuksköterskan att vara närvarande och tillgänglig för patienten. Vi tänker 

att detta många gånger bidrar med att man som sjuksköterska känner sig otillräcklig. 

Dock tror vi inte att närvaro behöver vara timtals långa samtal, utan kan vara kortare 

stunder med total närvaro och hängivenhet. 
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4.2.2 Omgivning 

Vart patienten valde att spendera sina sista dagar kunde grunda sig i vilka tidigare 

erfarenheter de hade. Om patienten haft en närstående som avlidit på ett hospice, 

avspeglas den upplevelsen i patientens beslut (Ting-Ru, Wen-Yu, Shiow-Ni & Tai-

Yuan 2019). Symtomkontroll, anpassad miljö och kompetent personal kunde anses som 

en trygghet. Vilket upplevdes finnas på palliativa institutioner som till exempel hospice 

(MacArtney et al. 2015a; Hilario 2016; Coelho et al. 2016). Detta styrks utifrån den 

aktuella forskningen som visar att beslutstagandet grundades i om det fanns en kunskap 

kring palliativ vård och vård vid livets slut. Positiv inställning till hospice visade sig 

vara oberoende vilket kön, religion eller civilstånd patienten hade. Inställningen 

grundade sig i vilken kunskap och information patienten hade kring ämnet (Ting-Ru et 

al. 2019).  

Symtomlindring har en inverkan på patientens livskvalité och är direkt avgörande om 

personen orkar med sin dag och upprätthålla hoppet (Dees et al. 2017). En smidig 

övergång från livet till döden utan smärta och lidande har betydelse för personer vid 

livets slut. Man bör ha i åtanke att många inte vill möta döden ensamma. En del kände 

att få hålla någons hand var betydelsefullt (Bollig, Gjengedal & Rosland 2016). 

I det föreliggande resultatet framkom det att relationer är något som prioriteras av 

patienterna den sista tiden i livet (Carduff, Kendall & Murray 2017; Coast et al. 2018; 

Coelho et al. 2016; Molzahn et al. 2018). Materiella ting har inte längre samma 

betydelse utan det är relationer som är det viktiga. Patienter som var omgivna av 

närstående det sista året i livet var mer tillfredsställda i vardagen. När döden närmade 

sig kände patienterna en ökad oro för de närstående, samt sorg och rädsla för att behöva 

lämna dem (Gerstorf et al. 2018). Bollig, Gjengedal och Rosland (2016) beskriver även 

att patienter ofta känner en större oro för sina närstående än för sig själva. Även 

relationen mellan patient, närstående och sjukvårdspersonal är en viktig del för att bidra 

med trygghet mellan parterna. Kontinuitet i vården ger ökad tillit vilket kan underlätta 

vårdförloppet (Dees et al. 2017). Diskussionerna blir även annorlunda vid kontinuerliga 

möten då det blir lättare för en patient att tala mer öppet och fritt (Wallstedt, Benzein & 

Schildmeijer 2018). 

I det föreliggande resultatet ansåg patienterna att det var viktigt men svårt att prata med 

sina närstående angående sitt tillstånd (Eun et al. 2017; Sherman et al. 2018). Döden är 

ett svårt ämne att prata om och att hitta rätt tillfälle kan upplevas svårt (Bollig, 
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Gjengedal & Rosland 2016). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna stötta patienten 

i samtal kring sin död med närstående. Att tala om detta så tidigt som möjligt i och 

under vårdprocessen ger en ökad chans till förberedelse för alla inblandade (Wallstedt, 

Benzein & Schildmeijer 2018). Detta ger möjligheter att kunna bearbeta och finna en 

acceptans i situationen. Om patienten önskar tror vi att involveringen av de närstående 

kan underlätta för vidare samtal kring olika känslomässiga aspekter gällande livets slut. 

Vi ser en fördel med att alla berörda har fått samma information, och tror att detta kan 

minska oklarheter och frågor kring patientens tillstånd. I Gott et al. (2019) studie visade 

det sig att de närstående uppskattar när sjukvårdspersonalen försöker lära känna 

patienten och de närstående för att kunna synliggöra individuella behov. De 

uppskattades även när personalen pratade direkt med patienten trots att det kan finnas 

vissa funktionsnedsättningar gällande kommunikation. En del närstående uppskattade 

även att bli inkluderade i omvårdnaden av patienten för att öka känslan av delaktighet 

(Gott et al. 2019). 

Enligt Travelbees teori ska alla involverade mötas som människor och empati är en 

viktig del i den processen (Pokorny 2013). För att kunna ge en god omvårdnad så krävs 

det att se de individuella skillnaderna och en ömsesidig relation är en förutsättning till 

att kunna uppnå det (Current nursing 2012). De närstående uppskattade när personalen 

visade empati och känslan av att en personlig relation skapades. Även att bli 

involverade i samtal kring och med patienten uppskattades av de närstående. 

Lättförståelig och anpassad information angående patientens diagnos och prognos var 

något som upplevdes värdefullt (Gott et al. 2019). Att se livets slut utifrån patienten och 

de närståendes perspektiv tror vi kan ge en bra grund till sjuksköterskor att ge en god 

omvårdnad med hela människan och dess omgivning i fokus. 

4.2.3 Existentiellt 

Vid livets slut kan existentiella aspekter ta större plats (Carduff, Kendall & Murray 

2017; Coelho et al. 2016). Det krävs en medvetenhet kring att spirituellt inte enbart 

handlar om religion eller andlighet. Innebörden av det är individuellt men har en stor 

betydelse för många. I Yingting et al. (2018) artikel innefattade spirituellt att patienten 

och närstående fann en inre frid vid livets slut. Därför bör sjuksköterskan vara nyfiken 

och öppen för att stötta personernas existentiella behov. 

I Reinke et al. (2010) studie har de fokuserat på sjuksköterskornas perspektiv som 

vårdar patienter med livsbegränsande tillstånd. Sjuksköterskorna lyfter att det är en 
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hårfin gräns mellan att bidra med hopp och förnekelse. Hoppet kan innebära olika saker 

för olika individer. För att kunna inge hopp till patienterna kan det vara en fördel att 

lyssna på patienten och tydliggöra vad just hen hoppas på. Sjuksköterskan behöver ha 

insikt i att alla reagerar olika på sin prognos och stödet till enskilda individer behöver 

skräddarsys. En grund i att kunna synliggöra detta är att kommunicera och att bygga ett 

förtroende mellan sjuksköterska, patient och närstående (Reinke et al. 2010). Att jobba 

som sjuksköterska med patienter i livets slutskede kan innebära många utmaningar. I det 

föreliggande resultatet framkom det att synen på sitt tillstånd och hoppet kunde växla 

från dag till dag (MacArtney et al. 2015b; Molzahn et al. 2018).  

I Travelbees teori betonas vikten av att sjuksköterskans roll är att stötta patienten till att 

finna en mening i sitt lidande, och för att lyckas med detta krävs det att en relation 

etableras (Wiklund Gustin 2014). Utifrån det vi har sammanställt i resultatet om att 

patienter kan växla mellan hopp och hopplöshet kan vi utifrån Reinke et al. (2010) och 

Travelbees teori se fördelarna i att ge tid och tålamod. Detta för att försöka bygga upp 

en ömsesidig relation mellan sjuksköterska, patient och närstående.  

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie är i detta fall en fördelaktig metod då möjligheten ges till att 

sammanställa flera studiers resultat till ett (Polit & Beck 2017). 

Vi har sammanställt 10 studier som totalt inkluderar 192 stycken patienter från 8 olika 

länder med åldersskillnad på 19–90 år. Med den stora variationen mellan patienterna 

indikerar det att prioriteringarna vid livets slut kan se liknande ut. I de inkluderade 

artiklarna förekommer ingen studie från norden, vilket kan vara värt att uppmärksamma 

då synen på den sista tiden i livet eventuellt kan påverkas av kulturella skillnader. 

Författarna har uppmärksammat att i majoriteten av artiklarna så är det patienter med 

cancer som studerats. Om ytterligare inklusions och exklusionskriterier applicerats med 

avseende på specifika diagnoser så tror författarna att resultatet eventuellt kunnat 

specificeras och därmed påverkats. Detta stärks i Polit & Beck (2017) som beskriver att 

inklusions och exklutionskriterier karakteriserar sökningen. Vid framtagningen av de 

definitiva sökningarna så hade resultatet blivit annorlunda vid valet av andra sökord och 

MeSH-termer. Författarna sökte från början med termen ”Palliative care” och fick fram 

relevanta träffar i förhållande till syftet. Problemet med detta sökord är att det innefattar 

en bredare variation och även patienter som är i den tidiga palliativa fasen. Användandet 

av ”Terminal care” gav färre men mer relevanta träffar då det var mer fokus på den 
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senare palliativa fasen. Beslutet med att begränsa sökningarna till de senaste 5 åren 

grundades på att den senaste forskningen skulle inkluderas, detta bidrar till att resultatet 

är aktuellt. Resultatet hade även kunnat påverkas om det hade gjorts sökningar i flera 

databaser, anledningen till att detta inte gjordes var för att träffarna var tillräckligt 

många och relevanta i förhållande till syftet i databasen PubMed. Detta stärks genom 

Polit och Beck (2017) beskrivning av PubMed som en stor och lättillgänglig databas. 

Från början saknades insikt i att kvantitativa artiklar hade svårt att besvara det 

föreliggande syftet. Om författarna inledningsvis gjort denna insikt så hade dessa 

exkluderats tidigare i processen.  

 

Genom granskningsmallarna (1 & 2) se bilaga så säkerhetsställdes att de artiklar som 

inkluderades var relevanta och med önskad kvalitet. Detta ansåg vi vara en god grund 

att stå på inför vår sammanställning. Att ta del av Aveyards (2014) material ansågs 

fördelaktigt då det gav författarna ett strukturerat sätt att genomföra dataanalysen. 

Aveyards (2014) material är tydligt beskrivet och gav oss möjlighet till att stegvis 

komma fram till resultatet. Vid tolkning av studiernas resultat har etiska aspekter hela 

tiden funnits i åtanken. Vi har även försökt att identifiera och redovisa kärnan i samtliga 

artiklar som är kopplade till vår studies syfte. Samt att vi har haft en tydlig 

referenshantering genom hela litteraturstudien. 

 

4.4 Kliniska implikationer 

Genom att ta del av denna litteraturstudie önskar författarna att ge möjligheter till 

sjuksköterskor att se den sista tiden i livet utifrån patientens perspektiv. Att synliggöra 

de som är betydelsefullt för patienten kan ge förutsättningar för sjuksköterskor att möta 

olika individers skillnader och utifrån det ge god omvårdnad. Genom en ökad 

medvetenhet om individuella variationer bör sjuksköterskan förstå att sitt eget 

perspektiv inte kan förutsäga patientens behov. Författarna vill utifrån resultatet ge 

inspiration till sjuksköterskor att våga bjuda in till samtal och att de ska uppmuntra 

patienterna till att uttrycka sina tankar och känslor kring den sista tiden i livet. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

För att kunna ge en personcentrerad omvårdnad krävs det ett synliggörande av 

patientens behov och önskemål. Fortsatt forskning inom ämnet är betydelsefullt då det 

underlättar för sjuksköterskans utgångsläge i samtal kring livets slut. Forskningen kan 

bidra med ett synliggörande av frågor och ämnen som kan vara relevanta i förhållande 
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till livets slutskede. Under ständigt generationsskifte och samhällsutveckling krävs 

fortsatt forskning då behov och önskemål kan förändras i samband med det. 

 

4.6 Slutsats 

I denna studies resultat har det framkommit att det finns flera områden som är centrala 

och gemensamma för personers upplevelser av den sista tiden i livet. Att leva mer i 

nuet, vårda relationer, samt att behålla sin värdighet är återkommande och viktiga 

komponenter. Sjuksköterskan kan se detta resultat som ett stöd till att våga prata om 

döden men bör även ha i åtanke att varje upplevelse är individuell och att människan är 

unik. 
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Granskningsmall 1. 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och 

design studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 
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Granskningsmall 2. 

  
Ja, med 

motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade stuiens 

syfte tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig 

utifrån studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. 
Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

4. 

Är deltagarna relevanta i 

förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är inklusionskriterier och 

eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är metoden för 

datainsamling relevant? 

 

 

 

 

 

   

8. 

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 
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Resultat 

10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens 

resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden och 

genomförandet av 

studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter 

för studien diskuterade? 
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Tabell 2. 

Metodtabell 

     

Författare, 

Publicerings 

år och land 

Titel Design 

och ansats 

Undersöknin

gs- 

grupp 

Datainsamli

ngs- 

metod 

Dataanalys 

Carduff, 

Kendall & 

Murray 

 

2017, 

Storbritannie

n. 

”Living 

and dying 

with 

metastatic 

bowel 

cancer: 

Serial in-

depth 

interviews 

with 

patients” 

En 

longitunell 

studie med 

en 

Narrativ 

design och 

en 

kvalitativ 

ansats. 

16 st 

öppenvårdspa

tienter med 

obotlig 

kolorektal 

cancer. 10 st 

män och 6 st 

kvinnor. 48-

80 år. 

Sjukskötersk

orna på 

enheten 

identifierade 

potentiella 

deltagare, 

läkaren bjöd 

in dessa till 

att delta i 

studien. 

Intervjuer + 

uppföljande 

intervjuer. 

Detaljerade 

anteckningar 

gjordes 

under 

intervjun. 

Intervjuerna 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

Brown och 

Gilligans 

metod. 

Intervjuerna 

lästes 

igenom fyra 

gånger. En 

summering 

av alla 

individuella 

intervjuer 

gjordes. Det 

gjordes en 

sammanstäl

lning för att 

synliggöra 

det 

viktigaste 

och 3 

huvudkateg

orier 

identifierad

es. 

Coast, 

Bailey, 

Orlando, 

Armour, 

Perry, Jones, 

Kinghorn  

 

2018, 

Storbritannie

n 

”Adaption

, 

Acceptanc

e and 

Adaptive 

Preferenc

es in 

Health 

and 

Capability 

Well-

Being 

Measurem

ent 

Amongs 

Those 

Approachi

ng End of 

Life” 

Narrativ 

design 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

33 Hospice 

patienter, 22 

närstående 

och 17 

sjukvårdspers

onal. Alla 

patienter var 

50+ år och 12 

st var kvinnor 

21 st var 

män. 

31 st hade en 

cancer-

diagnos och 2 

st 

neurologisk 

sjukdom. 

Deltagarna 

rekryterades 

via en annan 

studie. 

Semi-

strukturerad

e intervjuer. 

Samt att 

deltagarna 

svarade på 3 

st 

frågeformulä

r angående 

deras hälsa. 

Intervjuerna 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

För att 

utforska 

materialet 

användes 

jämförelse 

metoder. 

Primärt 

fokus låg på 

patientens 

upplevelser 

och fylldes 

ut med 

upplevelser 

från 

närstående 

och 

personal. 

Materialet 

lästes 

igenom 

flera gånger 

och 

kategorier 
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och 

underkateg

orier 

identifierad

es för att 

beskriva 

resultatet.  

Coelho, 

Parola, 

Escobar-

Bravo, & 

Apóstolo 

 

2016, 

Portugal och 

Spanien 

”Comfort 

experienc

e in 

palliative 

care: a 

phenomen

ological 

study” 

 

En 

beskrivand

e 

fenomenol

ogisk 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

17 stycken 

patienter 

boende på 

palliativa 

enheter i 

Spanien och 

Portugal. 

Vuxna 

patienter med 

ej botbar och 

avancerad 

sjukdom. 14 

st hade en 

cancer-

diagnos. 

Patienterna 

var 58-90 år. 

8 st män och 

9 st kvinnor. 

Deltagarna 

rekryterades 

av 

sjukskötersk

or på 

respektive 

enhet. 

Individuella 

intervjuer 

med 

möjlighet att 

berätta fritt 

om sina 

upplevelser.  

Materialet 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

Giorgi 

metoden, en 

analys med 

fyra steg. 

Eun, Hong, 

Bruera, 

Kang. 

 

2017, 

Sydkorea. 

 

 

”Qualitati

ve Study 

on the 

Perceptio

ns of 

Terminall

y Ill 

Cancer 

Patients 

and Their 

Family 

Members 

Regarding 

End-of-

Life 

Experienc

es 

Focusing 

on 

Palliative 

Sedation” 

Explorativ 

design 

med en 

Kvalitativ 

ansats. 

13 stycken 

svårt sjuka 

cancer 

patienter och 

deras 

närstående. 

Patienterna 

var 31-81 år. 

8 st män och 

5 st kvinnor. 

Intervjuer, 

Dessa 

spelades in 

och 

transkribera

des sedan 

för att 

analyseras. 

Insamlad 

data 

analyserade

s flera 

gånger.Tem

an och 

under 

teman 

formades. 

Två 

författare 

läste 

igenom 

materialet 

på varsitt 

håll och 

sammanstäl

lde 

materialet. 

Resultatet 

granskades 

av en tredje 

forskare. 
Hilário 

 

”In-

patient 

En 

utforskand

10 hospice 

patienter, 20 

Deltagarna 

rekryterades 

Tre steg för 

att koda 
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2016, 

Portugal.  

hospice: 

A 

qualitativ

e study 

with 

Portugues

e patients, 

family 

and staff” 

e design 

med en 

kvalitativ 

ansats 

närstående, 

och 20 

stycken 

personal. Av 

patienterna 

var 5 st 

kvinnor och 5 

st män i 

åldrarna 45-

80 år. 

på hospicet. 

Djupgående 

intervjuer 

genomfördes

. Alla 

intervjuer 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

materialet: 

rad för rad 

granskades 

för att 

identifiera 

kategorier 

och teman. 

Dessa 

jämfördes 

med 

tidigare 

Studieresult

at. Sedan 

anpassades 

de 

ursprunglig

a 

kategoriern

a till syftet 

av den 

aktuella 

studien. 

Li, 

Richardson, 

Speck & 

Armes 

 

2014, 

Taiwan. 

”Concept

ualization

s of 

dignity at 

the end of 

life: 

exploring 

theoretica

l and 

cultural 

congruenc

e with 

dignity 

therapy” 

Explorativ 

design 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

9 st 

cancerpatient

er inlagda på 

en palliativ 

avdelning. 10 

personal som 

vårdade de 

inkluderade 

patienterna. 

Patienterna 

hade 

avancerad 

cancer och 

vårdades i 

livets slut. 

Semi-

strukturerad

e intervjuer. 

Alla 

intervjuer 

utom en 

spelades in 

och 

transkribera

des. Den 

intervju som 

inte spelades 

in 

antecknades 

direkt efteråt 

av den som 

intervjuade. 

Hermeneuti

sk strategi 

användes 

för att 

analysera 

och tolka 

materialet. 

Materialet 

som 

transkribera

ts 

översattes 

till 

engelska. 

Teman 

identifierad

es. 

MacArtney, 

Broom, 

Kirby, Good 

& Wootton. 

 
2015, 

Australien. 

”The 

liminal 

and the 

parallax: 

Living 

and dying 

at the end 

of life” 

Explorativ 

och 

narrativ 

design 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

30 stycken 

palliativa 

öppenvårdpat

ienter med 

olika behov 

tillhörande en 

palliativ 

klinik. 11 st 

kvinnor och 

19 st var 

män. 30-90 

år. Alla hade 

Djupgående 

intervjuer, 

med ett 

narrativt 

förhållningss

ätt. 

Intervjuerna 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

Analysen 

gjordes 

genom 

sociologisk 

tolkning. 

De har 

använt 

Franks 

berättarmet

od. Allt 

material 

lästes 
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cancer 

förutom en. 
systematisk

t igenom. 

Teman och 

underteman 

identifierad

es och 

jämfördes 

med 

tidigare 

litteratur. 

MacArtney, 

Broom, 

Kirby, Good 

& Wootton. 

Adams 

 

2015 

Australien 

”Locating 

care at 

the end of 

life: 

burden, 

vulnerabil

ity, and 

the 

pratical 

accomplis

hment of 

dying” 

Explorativ 

och 

narrativ 

design 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

40 st 

patienter som 

vårdades i 

livets 

slutskede på 

en palliativ 

avdelning. 

86%  hade 

avancerad 

cancer, och 

54% var 

kvinnor. 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

Analysen 

gjordes 

genom 

sociologisk 

tolkning. 

De har 

använt 

Franks 

berättarmet

od. Allt 

material 

lästes 

systematisk

t igenom. 

Teman och 

underteman 

identifierad

es och 

jämfördes 

med 

tidigare 

litteratur. 

Molzahn, 

Sheilds, 

Bruce, 

Schick-

Makaroff, 

Antonio & 

White. 

 

2018, 

Kanada. 

”Living 

with 

dying: A 

narrative 

inquiry of 

people 

with 

chronic 

kidney 

disease 

and their 

family 

members.

” 

Narrativ 

och 

explorativ 

design 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

11 personer 

med 

avancerad 

njursjukdom, 

och 9 

närstående 

till dessa. 

Patienterna 

var vuxna, 

det vill säga 

18år+. 

Semistruktur

erade-

intervjuer + 

en 

uppföljande 

intervju efter 

ett par 

månader. 

Ytterligare 

ett 

telefonsamta

l ett par 

månader 

efter. 

Intervjuerna 

spelades in 

och 

transkribera

des. 

Riessmans 

analysmeto

d. 

Materialet 

lästes 

igenom 

flera 

gånger, de 

lyssnade 

även på 

intervjuerna

. Två 

stycken 

forskare 

kodade 

materialet. 

Kodandet 

diskuterade

s i 
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forskningst

eamet. 
Sherman, 

Simonton-

Atchley, 

Mikeal, 

Anderson, 

Arnaoutakis, 

Hutchins, 

Makhoul, 

Mahmoud, 

Milojkovic, 

Harrington & 

Suen 

 

2018, USA 

”Cancer 

patient 

perspectiv

e regaring 

preparedn

ess for 

end-of-life 

care: A 

qualitativ

e study” 

Explorativ 

design 

med en 

kvalitativ 

ansats. 

13 st 

patienter som 

var svårt 

sjuka i cancer 

och hade en 

förväntad 

livslängd på 

6-12 

månader. 6 st 

kvinnor och 7 

st män. 

 

Intervjuades 

personligen 

eller via 

telefonen. 

Intervjuerna 

spelades in 

transkribera

des. 

Analys 

enligt 

Braun & 

Clarke. 

Forskarna 

kodade all 

transkribera

t material. 

De 

identifierad

e 

individuellt 

koder som 

sedan 

jämfördes 

med 

varandra. 

Sedan 

utvecklades 

teman. 
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Tabell 3. Resultattabell. 

Författare Syfte Resultat 

Carduff , 

Kendall & 

Murray 

 

 

”Att beskriva patienters 

upplevelse av att leva och dö 

med spridd kolorektal cancer 

under tre olika faser i 

sjukdomsförloppet” 

 

 

 

I den sista tiden i livet så upplevde 

patienterna att hemmet vart 

viktigare och kändes som en känd 

och trygg miljö. Upplevelsen av att 

vara omgiven av sina nära och kära 

vart även mer meningsfullt. 

Patienterna i livets slut upplevde en 

oro inför att bli en börda för de 

närstående. 

 

Vid fysisk försämring upplevde 

patienterna att deras självständighet 

och självkänsla påverkades då de 

vart svaga, isolerade och mer 

beroende av andra. Patienterna 

upplevde att de ville försöka leva ett 

så normalt liv som möjligt trots 

begränsningar. I livet slut kan små 

mål underlätta för att klara av 

vardagen. 

 

Patienterna upplevde att desto 

närmare döden de kom fick 

existentiella aspekter större 

betydelse. 

Coast, Bailey, 

Orlando, 

Armour, Perry, 

Jones, Kinghorn 

 

”Att utforska omfattningen 

av anpassning och 

anpassningsförmåga hos 

individer i livets slut.” 

 

 

Patienterna upplevde en 

medvetenhet kring sin sjukdom och 

sin förlorade förmåga att utföra sina 

behov, vilket påverkade deras 

självständighet. Patienterna 

upplevde att de hade anpassat sina 

liv för att kunna vara så 

självständiga som möjligt. En del 

patienter upplevde att acceptans var 

ett aktivt och oundvikligt val. Detta 

låg till grund för anpassning och 

bidrog till att behålla en positiv 

attityd. Patienterna upplevde att de 

kunde se mindre saker som mer 

värdefulla. Patienterna upplevde att 

de ville lägga fokus på det som var 

viktigt behov, familj, och strunta i 

de saker som faktiskt inte spelar 

roll. 

Coelho, Parola, 

Escobar-Bravo, 

& Apóstolo 

 

”Att beskriva patienters 

upplevelse av att befinna sig 

på en palliativ enhet, vad som 

var bra och vad som var 

dåligt” 

Patienterna upplevde att de hade 

bättre symtomkontroll när de var på 

den palliativa enheten, vilket även 

kunde bidra med förnekelse av sitt 

tillstånd. Patienterna upplevde en 
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trygghet, en anpassad miljö och 

kompetens för att se de individuella 

behoven. Patienterna upplevde även 

fysiska och sociala begränsningar på 

enheten och kände sig ibland 

hjälplösa och instängda. Patienterna 

upplevde att positiva tankar 

påverkade synen på döden. 

Patienterna upplevde att de vart mer 

beroende av andra och var mindre 

själständiga. De kunde se mindre 

saker och ge dessa större betydelser. 

Patienterna upplevde att relationer 

fick en större betydelse i livets slut. 

En del patienter upplevde en närhet 

till mer spirituella saker som gud 

och naturen. 

Eun, Hong, 

Bruera, Kang 

 

 

”Att få en insikt i hur svårt 

sjuka cancerpatienter och 

deras närstående tar ställning 

till palliativ sedering vid 

livets slut” 

 

 

Trots att patienterna upplevde 

fysiska begränsningar i livets slut så 

ville de försöka leva ett så normalt 

liv som möjligt. Patienterna 

upplevde att de i samband med 

döden hade svårare att uttrycka sina 

tankar och behov i rädsla för att 

påverka de närstående negativt. 

Patienterna upplevde att i samtal om 

deras tillstånd kunde hoppet minska. 

Patienterna upplevde en oro för dem 

efterlevande och förvärrande av 

symtom vilket gav en rädsla inför 

döden, och att detta skulle bidra till 

en försämrad, utdragen och mer 

ångestladdad död. 

Hiláro 

 

 

”Att utifrån flera perspektiv 

få ta del av synen från 

patient, närstående, och 

personal i relation till livets 

slutskede och hur dessa 

inblandade samspelar i den 

döendes process” 

Patienternas upplevelse att bo på 

hospice: kontroll av symtom och 

smärta bidrog till en befrielse för 

dem och det psykiska lidandet. 

Även att de kunde lätta bördan för 

närstående. 

Li, Richardson, 

Speck & Armes 

 

”Att utforska utsattheten i 

patienternas värdighet i 

samband med livets slutskede 

i Taiwan ur både patient och 

personalperspektiv” 

 

 

Patienten upplevde att värdigheten 

påverkades av inre och yttre 

faktorer. De inre faktorerna var en 

känsla av att leva ett bra liv, leva 

livet till fullo, inre frid, inte vara 

rädd för att dö, acceptera sitt öde, 

synliggöra sina egna behov, 

försonas/kärlek med sig själv/andra 

och ha klarhet i sin existentiella tro. 

Yttre faktorer som påverkade var 

sjukdomsrelaterad stress, att 
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omgivningen visade omtanke och 

god omvårdnad. Patienterna 

upplevde att tillståndet kunde 

påverkas deras identitet, då de var 

mer beroende av andra vilket kunde 

leda till känslor som skam och att 

man var värdelös. 

MacArtney, 

Broom, Kirby, 

Good & 

Wootton 

 

”Att utforska patienters 

upplevelse och förståelse för 

sin sjukdom. Även hur 

upplevelser och erfarenheter 

av palliativ vård påverkar 

deras förståelse för livets 

slut.” 

Patienterna upplevde en 

medvetenhet kring sitt tillstånd men 

grunden till hoppet låg i att få 

förlängt liv. En konflikt i förståelsen 

för sin situation och deras 

inställning kan ändras från dag till 

dag. De upplevde att biverkningar 

inte fick påverka livskvalitén för 

mycket. Patienterna upplevde att 

små mål kunde hjälpa dem att hålla 

sig motiverade. Patienterna 

upplevde att de ville dö i sin 

normala miljö med personer som de 

har valt att omge sig av. Patienterna 

upplevde att de ville försöka leva ett 

så normalt liv som möjligt, med 

högsta möjliga livskvalité och 

försöka leva i nuet. En del patienter 

upplevde att med hjälp av högre 

makter kunde de finna acceptans i 

sitt tillstånd. 

MacArtney, 

Broom, Kirby, 

Good & 

Wootton. 

Adams 

 

”Att utforska patienters 

upplevelse av hur de på en 

palliativ avdelning förhåller 

sig till var de vill dö” 

En del patienterna upplevde till en 

början att det var en självklarhet att 

dö hemma då de upplevdes tryggt 

och att det ingav större 

frihetskänsla. Men det fanns också 

en insikt i att de fanns begränsningar 

gällande symtomlindring, vilket 

kunde bidra till en känsla av 

otrygghet i livets slut. Patienter 

upplevde att på hospice fanns det 

kompetent personal som de kunde 

fråga vid behov, göra sina 

önskningar hörda samt få 

symtomlindring vilket bidrog till 

bibehållen värdighet. Nästan alla 

patienter upplevde en oro kring att 

bli en börda för de närstående i 

hemmet, och detta var en anledning 

till att vara på hospice. 

Molzahn, 

Sheilds, Bruce, 

Schick-

Makaroff, 

”Att över tid ge möjlighet att 

bättre förstå patienter med 

kronisk njursjukdom och 

deras familjers uppfattningar 

Patienterna upplevde att när man 

pendlade mellan att leva och att dö, 

skiftade känslorna mellan 

hopplöshet och hopp. Rädsla fanns 
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Antonio & 

White 

 

 

och hur behoven förändras 

när döden närmar sig.” 

för att lida inte för att dö. En patient 

upplevde inte rädsla för döden men 

en oro över sin familj. Patienterna 

upplevde att livet vart värt att leva 

för relationer till närstående. 

Patienterna upplevde att tidigare 

erfarenheter i livet speglade sig i sin 

egen syn på döden och hur man 

kunde prata kring den. 

Sherman, 

Simonton-

Atchley, 

Mikeal,. 

Anderson, 

Arnaoutakis, 

Hutchins, 

Makhoul, 

Mahmoud, 

Milojkovic, 

Harrington & 

Suen. 
 

”Att undersöka förberedelser 

inför vård vid livets slut ur ett 

patientperspektiv” 

 

Patienterna upplevde att delaktighet 

i planering kring vården i livets slut 

var betydelsefullt och var en process 

som skulle göras tidigt. Då 

förberedelse för sin egen död 

upplevdes som känslosamt, 

ångestfyllt och med stor sorg. Andra 

upplevde en ökad självkänsla och 

ökad kontroll då hen tog beslut och 

förberedde sin egen död. 

  

Patienterna upplevde det svårt att 

väga fördelar mot nackdelar 

angående behandlingar. Patienterna 

upplevde att informationen kring 

behandling ska anpassas till 

patienten. Rädsla för okontrollerade 

symtom och behovet av att varar 

beroende av andra upplevdes av 

patienterna. 

  

Patienterna upplevde svårigheter i 

att prata om förberedelser kring 

livets slut med de närstående, men 

upplevde de samtidigt viktigt. 

Förbereda närstående kunde 

innebära att de närstående 

avlastades kring svåra beslut som 

tillexempel ekonomiska delar. 

Patienterna upplevde en 

identitetsförvirring i samband med 

sin livshotande sjukdom, och ville 

vara tydliga i att de inte är sin 

sjukdom. En del patienter upplevde 

en trygghet och ett känslomässigt 

stöd i sin tro. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


