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Sammanfattning 
 

När cancersjukdom kommit i palliativt skede aktualiseras ofta existentiella frågor, som 

då kan vara mycket ångestladdade och påverka välbefinnande och vård negativt. 

Syftet med litteratursammanställningen var att beskriva existentiella erfarenheter hos 

cancerpatienter i palliativ vård.  

Studien var en beskrivande litteratursammanställning som baserades på tolv 

vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna hämtades i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

Litteratursammanställningens resultat visade att existentiella lidanden såsom känslor av 

minskad personlig värdighet, hotad självbild, hjälplöshet oro, stress, ångest, depression, 

ensamhetskänslor och känslor av meningslöshet är mycket vanliga när sjukdomen 

kommit till palliativt skede. 

Faktorer som kan lindra svåra känslor var att få uppleva kärlek och uppskattning i nära 

relationer, att få vara involverad i familjens framtidsplaner och att hinna med att 

uppleva viktiga händelser. Relationer till djur och natur var berikande. 

Att få fatta egna beslut och att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter gav livskvalitet. Att 

få trösta och göra skillnad för någon att få tala med andra i samma situation upplevdes 

lindrande. Hopp om förbättring och tillfrisknande ökade motivationen. 

Vårdpersonalens stöd och åtgärder var viktiga liksom sann och ärlig information om 

sjukdomen. Kunskaper omkring sjukdomen gav känslor av kontroll och välbefinnande. 

I denna kritiska period i livet är många existentiella svårigheter gemensamma, men 

många kan upplevas olika och hanteras olika med olika medvetna eller omedvetna 

strategier. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om palliativa cancerpatienters 

existentiella personliga och unika erfarenheter för att ha möjlighet att ge bra omvårdnad 

i livets slutskede. 
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Abstract 

 

When patients with incurable cancer are in need of palliative care existential issues 

often arises, and may be very anxious and affect the well-being and health negatively. 

The purpose of this literature review was to describe the existential experiences of 

cancer patients in palliative care. 

This descriptive literature review was based on twelve scientific papers, six of 

quantitative and sex with qualitative approach. Articles were found in the databases 

Cinahl, PubMed and PsycInfo. 

The results show that existential suffering like reduced personal dignity, threatened self-

image, helplessness, anxiety, stress, anxiety, depression, loneliness, and feelings of 

worthlessness are common when the disease come to palliative care. 

Factors that could alleviate the difficult emotions were to experience love and 

appreciation in close relationships, to be involved in the family's future plans and get to 

experience certain things. Relationships with animals and nature were enriching. 

Making their own decisions and to engage in meaningful activities gave quality of life. 

To console and make a difference for someone and to talk to others in the same situation 

was experienced alleviating. Hope for improvement and recovery increased motivation. 

Health care workers support and measures were important, as so was true and honest 

information about the disease. Knowledge about the disease resulted in feelings of 

control and well-being. 

In this critical period of life existential difficulties may feel different and is handled 

differently. It is important that healthcare professionals have the knowledge of palliative 

cancer patients existential personal and unique experience to be able to give good care 

of the terminally ill. 
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Introduktion 

Cancer 

Cancer är en av dagens största folksjukdomar, cirka 50 000 fall diagnostiseras varje år. 

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar och innebär att celler på ett 

okontrollerat sätt börjat växa till tumörer. Det finns godartade tumörer, benigna, då 

cellerna är koncentrerade till en begränsad del. De är oftast helt ofarliga men kan orsaka 

besvär om de trycker mot omkringliggande vävnad.  Elakartade, så kallade maligna 

tumörer, kan växa in i intilliggande vävnad och via blodomloppet sprida cancerceller till 

lymfsystemet. Den ursprungliga primärtumören kan då bilda metastaser (dottertumörer) 

i andra delar av kroppen. Cirka 20 000 patienter dör varje år i cancer (Socialstyrelsen 

2013). Folkhälsomyndigheten uppger att uppskattningsvis var tredje person kommer att 

få en cancerdiagnos under sin livstid (Folkhälsomyndigheten 2015).  

 

Kurativ och palliativ vård 

Vid cancerdiagnos kan inriktningen på vården vara kurativ eller palliativ. Kurativ vård 

innebär att målet är att bota sjukdomen. Kurativ vård är livsförlängande. När vården av 

patienten övergår från att vara livsförlängande till att vara lindrande, sjukdomen har då 

övergått till att vara progressiv och obotlig, blir vården palliativ (Glimelius 2012, 

Socialstyrelsen 2013). Definition av palliativ vård är enligt WHO: 

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 

för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” (WHO 

2015). 

 

Existentiell filosofi och existentiella frågeställningar i vårdsammanhang 

Existentiell filosofi är kunskap om vad det är att vara människa (Lavoie, Blondeau & 

Koninck 2008). Det finns fyra teman som trotsar människans existens, döden, friheten, 

ensamheten och meningslösheten. I vårdsammanhang innefattar existentiella behov 

frågeställningar om meningen med livet, relationer, tillvaron, döden, hopp och tro. Hur 

patienter berörs av och upplever dessa frågor är mycket individuellt. När en patient 

drabbas av obotlig sjukdom aktiveras dessa existentiella frågor och ofta är frågorna 

ångestfyllda och påverkar välbefinnandet negativt (Strang & Strang 2013). Link et al. 

(2005) beskriver att patienter skapar olika strategier för att hantera dessa existentiella 



 

 

svårigheter och beskedet att de lider av en obotlig cancerdiagnos.  Patientens personliga 

erfarenheter så som tidigare sjukdom eller livserfarenhet spelar en avgörande roll. Eget 

sökande av information gällande sjukdom och behandlingsmetoder ger patienterna hjälp 

att skapa strategier för att hantera den ovissa framtiden.  Chochinov et al. (2006) studie 

visar att patienters olika personligheter kan ha en betydande inverkan hos individen och 

deras hantering av vetskapen om att deras sjukdom är obotlig. Exempelvis kan patienter 

som lider av neurotisim (emotionell instabilitet) påverkas negativt i en högre grad än 

patienter utan dessa personlighetsdrag.  

Den palliativa vården är komplex och upplevelserna är unika för varje individ (Strang & 

Strang 2012). Det är vanligare att existentiella frågeställningar, så som oro och rädsla 

för lidande och död eller hur patienten kan hantera en oförutsägbar framtid, inte blir 

tillgodosedda hos patienten i samma grad som behovet av lindring vid fysisk smärta 

enligt Ventura et al. (2014). 

Att samtala om existentiella svårigheter kräver tid och kunskap. Utanför psykiatrisk 

vård finns ingen tydlig teoretisk ram för bedömning och behandling av existentiella 

lidanden (Boston et al. 2011). Studier har visat att mer forskning behövs för att finna 

fler indikationer och nya modeller för att kunna hjälpa och ge stöd till patienter i 

palliativt skede (D'Angelo et al. 2012, Hall et al. 2014). I Yamagishi et al. (2012) 

uttrycker patienter att det är nödvändigt med förbättringar gällande den existentiella 

kunskapen i vården.  

 

Sjuksköterskans etiska ansvar 

Enligt ICN, International Council of Nurses, är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan ska uppvisa professionella värden såsom respektfullhet, lyhördhet, 

medkänsla, trovärdighet och integritet (ICN 2014). I sjuksköterskans kliniska arbete 

ingår det att ge omvårdnad och lindring till patienter med en obotlig diagnos.  Liksom 

all annan hälso- och sjukvård ska palliativ vård genomföras i samråd med patienten 

(Socialstyrelsen 2013). Att som sjuksköterska ge palliativ vård är komplext och kräver 

både medicinsk kunskap gällande grundsjukdomen och en styrka att våga möta och 

följa patienten till livets slut (Lindqvist & Rasmussen 2013). Browall et al. (2010) 

beskriver att sjuksköterskor anser att det är viktigt att ta hänsyn till patienternas 

existentiella behov och lidande. Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett ansvar 

gentemot patienten när det gällde att dela existentiella samtal men det krävde också 



 

 

insikt om den personliga begränsningen hos sjuksköterskan. Genom samtal med 

patienten där han/hon får berätta om sina tankar och funderingar kring sin sjukdom och 

den ofrånkomliga döden får sjuksköterskan den kunskap hon behöver för att kunna ge 

stöd (Lindqvist & Rasmussen 2013).  

 Viktigt för sjuksköterskan att tillgodose hos den patient som befinner sig i palliativ 

vård, är bland annat att de får adekvat smärt- och symtombehandling, undvika onödig 

förlängning av döendet, en känsla av kontroll, lindra bördan och stärka relationerna med 

anhöriga. Att finna mening i livets skiftande upplevelser är viktigt, och särskilt vid 

sjukdom och lidande framträder behovet att finna mening (Singer, Martin & Kelner 

1999). Det är sjuksköterskan som ansvarar för att relationen etableras och behålls. 

Studier har dock visat att sjuksköterskor har svårt att hantera dessa existentiella frågor 

(Leung & Esplen 2010). 

 

Problemformulering 

Vid cancerdiagnos kan inriktningen på vården vara kurativ eller palliativ. När en patient 

får diagnosen obotlig cancer aktiveras existentiella frågor och ofta är dessa frågor i det 

palliativa skedet ångestfyllda och påverkar välbefinnandet negativt. Detta är viktigt för 

sjuksköterskan att känna till då hon har ett ansvar att främja hälsa och lindra lidande. 

Studier visar dock att sjuksköterskor kan behöva hjälp med att hantera existentiella 

frågor.  

En litteratursammanställning kan belysa existentiella erfarenheter hos cancerpatienter i 

palliativ vård, och på så sätt ge sjuksköterskan kunskaper om hur patienternas 

existentiella lidanden kan lindras. 

 

Syfte 

Syftet med litteratursammanställningen var att beskriva existentiella erfarenheter hos 

cancerpatienter i palliativ vård. Vidare var syftet att beskriva utvalda artiklars 

undersökningsgrupper. 

 

Frågeställningar 

1. Hur beskriver cancerpatienter i palliativ vård sina existentiella erfarenheter?  

2. Hur är undersökningsgruppen beskriven i de inkluderade artiklarna?  

 

 



 

 

Metod 

 

Design 

Studien är en beskrivande litteratursammanställning, där resultatet bygger på 

vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Databaser 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO har används i sökningarna. Därigenom 

täcktes en stor mängd av den engelskspråkliga omvårdnadsforskningen in (Forsberg & 

Wengström, 2013, Polit & Beck 2012). 

 

Sökord och sökstrategi 

Ordet palliative care identifierades i Svensk Mesh och användes vid sökningarna.  

Sökorden cancer och existential användes som fritext vid sökningarna då de relaterar till 

det tänkta syftet. Booleska termen AND användes för att kombinera sökorden 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2012). Sökorden användes i samma ordning i alla tre 

databaserna, med tillägg av ett sökord i taget. 

 

Urvalskriterier 

Följande begränsningar gjordes i samtliga databaser vid sökningen; artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, högst tio år gamla och peer reviewed. Artiklarna skulle visas i 

full text och finnas tillgängliga vid Högskolan i Gävle. Utfall av databassökningen finns 

beskrivna i Tabell 1, 2 och 3. I första skedet valdes de titlar i databasernas träfflistor 

som överensstämde med föreliggande studies syfte. Därefter lästes abstract i de valda 

artiklarna. Om artiklarnas abstract svarade mot syfte och frågeställning lästes de sedan i 

sin helhet. Systematiska litteraturstudier exkluderades liksom artiklar som inkluderade 

barn under 18 år, då litteratursammanställningen avser att belysa vuxna patienters 

behov.  

 

Utfall av databassökningar 

 

Tabell 1. Sökningar i PubMed 

 
Databas Söktermer Antal träffar Lästa 

abstracts 

Valda källor 

(exkl. 

dubbletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning 

PubMed Palliative 22130        



 

 

care 

PubMed Palliative 

care AND  

cancer 

11394       

PubMed Palliative 

care AND 

cancer AND 

existential 

138  42 13 4 

  

 

Tabell 2. Sökningar i Cinahl 

 
Databas Söktermer Antal träffar Lästa 

abstracts 

Valda källor 

(exkl. 

dubbletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning 

Cinahl Palliative 

care 

9940       

Cinahl Palliative 

care AND 

cancer 

2935       

Cinahl Palliative 

care AND 

cancer AND 

existential 

59 28  10 4 

  

 

 

Tabell 3. Sökningar i PsycINFO 

 
Databas Söktermer Antal träffar Lästa 

abstracts 

Valda källor 

(exkl. 

dubbletter) 

Inkluderade 

efter 

granskning 

PsycINFO Palliative care 6304       

PsycINFO Palliative care 

AND cancer 

2260       

PsycINFO 

  

  

  

Palliative care 

AND cancer 

AND 

existential 

64 27 14 4 

  

 

Dataanalys 

Sammanlagt tolv artiklar valdes ut till litteraturstudien. Fem med kvalitativ ansats, fem 

kvantitativa och två med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Samtliga artiklar skrevs 

ut i pappersformat. Syfte och resultat i artiklarna lästes enskilt upprepade gånger, för att 

undvika inbördes påverkan. Artiklarna lästes därefter i sin helhet, enskilt till att börja 

med, och resultaten diskuterades därefter gemensamt för att undvika feltolkningar. 

Diskussioner fördes omkring delar i artiklarnas resultat som svarade på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  Relevanta stycken för litteraturstudiens 



 

 

syfte och frågeställningar markerades för att överskådligt kunna urskiljas. Därefter 

bearbetades de funna artiklarna enligt Forsberg och Wennströms (2008)  

innehållsanalys, med strukturerat arbete för att identifiera olika mönster och teman. 

Artiklarnas huvudresultat sammanfattades i en tabell som presenteras i Bilaga, och 

presenterades i löpande text. De valda artiklarna granskades och sammanställdes, där 

författare, publiceringsår, land, titel, design, urvalsmetod, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod redovisades i Tabell och återfinns i Bilaga. 

För att svara på den metodologiska aspekten har de valda artiklarnas metoddel, med 

fokus på undersökningsgrupp, granskats med stöd av Polit och Becks (2012) guide för 

kritisk granskning för population och urval. Resultatet presenteras i löpande text samt 

under rubriken urvalsgrupp i Bilaga. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som har valts ut och presenteras i resultatet har granskats så objektivt, som 

möjligt, ambitionen har varit att inga personliga åsikter ska styra resultatet (Forsberg & 

Wengström 2013, Polit & Beck 2012). 

Det var viktigt att etiska överväganden hade gjorts (Polit & Beck 2012) i de artiklar som 

ligger till grund för denna litteratursammanställning. Alla inkluderade artiklar utom en 

uttycker att de har genomgått etisk prövning. Den av artiklarna som inte nämner att den 

genomgått etisk prövning kan förutsättas vara kontrollerad i och med att den godkänts 

för publicering i vetenskapliga tidskrifter vilka har etisk prövning som krav för 

publicering. En utförlig etisk beskrivning i alla artiklar hade bidragit till en tydligare 

bild över vilka överväganden författarna till artiklarna hade gjort. 

 

Resultat 

För att få en tydlig överblick över syfte och resultat i litteratursammanställningen 

inkluderade artiklar sammanställdes de i en tabell som återfinns i Bilaga.  

Inkluderade artiklars resultat har utifrån frågeställning 1 som är en beskrivning av 

existentiella upplevelser och erfarenheter hos cancerpatienter i palliativ vård 

sammanfattats i löpande text samt i Tabell 4. Resultatet presenteras i två 

huvudkategorier, Upplevelser av existentiella svårigheter i palliativ vård och Positiva 

existentiella erfarenheter i palliativ vård samt sju underrubriker. Underrubrikerna är 



 

 

strukturerade enligt existentiell filosofi med kategorierna: döden, friheten, ensamheten 

och meningslösheten och enligt definition av existentiella behov i vårdsammanhang: 

relationer, tillvaron och hopp och tro.  

Frågeställning 2 var att beskriva undersökningsgruppen i de valda artiklarna, vilket 

beskrivs i löpande text och i Tabell i Bilaga.  

Tabell 4. Presentation av huvudkategorier samt underrubriker. 

 

Upplevelser av existentiella svårigheter i 

palliativ vård 

 

Positiva existentiella erfarenheter i palliativ 

vård 

Döden  Relationer 

Friheten Tillvaron 

Ensamheten Hopp och tro 

Meningslösheten  

 

Upplevelser av existentiella svårigheter i palliativ vård       

Enligt existentiell filosofi finns fyra teman som trotsar människans existens: döden 

friheten, ensamheten och meningslösheten. I inkluderade artiklar framkom att 

cancerpatienter upplevde stora lidanden inom dessa områden. De var medvetna om att 

döden närmade sig vilket var svårt att hantera. Deras frihet minskade avsevärt i och med 

ökande symtom, och ensamhetskänslor, såväl sociala som existentiella, blev allt mer 

påtagliga. Med förlorad värdighet och hotad självbild följde känslor av att allt nu var 

meningslöst. 

Döden 

Den primära cancerdiagnosen upplevdes av patienterna som en dödsdom, nu kunde inte 

livet längre tas för givet. Detta upplevdes som en stor existentiell förändring som var 

oerhört svår att hantera. Patienterna försökte skydda sig mot insikten om en hotande död 

genom att upprätthålla kontroll över sjukdomen och sin egen existens. I och med att 

sjukdomen progredierade blev detta allt svårare, och till slut kunde man inte hålla 

verkligheten på avstånd (Haug et al. 2014, Sand et al. 2008, Blinderman et al 2005). 

Efter beskedet om obotlig cancerdiagnos var det vanligt att patienter upplevde oro, 

särskilt för den smärta och det lidande som var associerat med döendet. Patienter kände 



 

 

stor rädsla och ångest (Blinderman et al. 2005), och man upplevde svårigheter med att 

relatera till framtiden och till döden (Haug et al. 2014, Sand et al. 2008). 

Friheten  

Progredierande sjukdom och ökande behov av stöd och hjälp medförde att patienterna 

själva inte kunde fortsätta vanliga rutiner och uppgifter i det dagliga livet. Detta 

minskade patienternas personliga frihet avsevärt. Att uppleva fysiskt stressande symtom 

och att inte längre känna sig som den man en gång var, skapade stora känslomässiga 

existentiella påfrestningar (Chochinov et al. 2009, Sand et al. 2008). Den kroppsliga 

oförmågan upplevdes som en känsla av att tappa kontrollen (Sand et al. 2008, Sand et 

al. 2009, Chochinov et al. 2009).  

Patienterna drabbades av flera generande förändringar såsom fistlar, urin och faeces 

inkontinens, kramper och svimningar som hämmade deras frihet och frihetskänslor 

(Melin-Johansson et al. 2008, Sand et al. 2008). Bristande kontroll med ökat beroende, 

känslor av osäkerhet, minskad frihet och stress skapade existentiellt svåra tankar som 

kunde medföra att patienterna blev mer mottagliga för ångest och depression (Oechsle 

et al. 2014, Zimmermann et al. 2010, Chochinov et al. 2009, Wilson et al. 2007). 

Ensamheten 

En del patienter drabbades av ofrivillig social isolering och ensamhet, då människor i 

patienternas närmaste omgivning slutade kontakta dem regelbundet. Även samtal och 

frågor om deras sjukdom minskade gradvis för att till slut helt upphöra. Detta fick 

patienterna att känna sig bortglömda (Blinderman & Cherny 2005, Sand et al. 2007). 

Minskad kontroll, ändrad självbild och att livet gick mot sitt slut kändes som existentiell 

ensamhet även om det fanns starka familjeband (Sand et al. 2007). Om patienten blev 

fysiskt begränsad av sjukdomen och besvärliga symtom, kunde det ge svårigheter i 

relationer och socialt umgänge som resulterade i ensamhet. Patienterna upplevde att de 

inte kunde vara en del av familjens framtidsplaner på grund av att framtiden inte längre 

existerade (Melin-Johansson et al. 2008, Sand et al. 2008). Ökad beroendeställning och 

känsla av ensamhet fick dem att känna hjälplöshet (Sand et al. 2008, Sand et al. 2009, 

Chochinov et al. 2009).  

Att känna sig som en börda för andra, var ett vanligt problem hos de cancersjuka 

patienterna (Buzgova et al.2014, Chochinov et al. 2009, Wilson et al. 2007). 



 

 

Ensamhetskänslor i förhållande till vårdpersonal hade upplevts då man blivit mött av 

ignorant beteende eller behandlad som en icke-existerande person (Sand et al. 2008).  

Meningslösheten 

Patienter kunde förlora meningen med livet på grund av sjukdomstillståndet och den 

ovissa framtiden (Chochinov et al. 2009, Wilson et al. 2007, Blinderman & Cherny 

2005). Ett fåtal uppgav att de faktiskt aldrig hade upplevt någon mening med livet, 

varken före eller efter diagnosen obotlig cancer (Blinderman & Cherny 2005, 

Chochinov et al. 2009).  

Cancerpatienter upplevde känslor av meningslöshet när de inte kunde ansvara för sin 

egen existens och att det var svårt för dem att skydda personliga värden. Detta 

resulterade i känslor av förlorad personlig värdighet och hotade självbilden (Sand et al. 

2009, Sand et al. 2008, Chochinov et al. 2009). Att leva med känsla att vad som helst 

kan hända när som helst upplevdes som frustrerande. Det var svårt att göra planer för 

dagen och över tid och det kändes meningslöst. Förändringarna kunde handla om 

upplevelsen att ha varit en person med många järn i elden till att inte vara kapabel till 

något alls (Sand et al.2008).  

Positiva existentiella erfarenheter i palliativ vård 

Relationer 

Nära relationer till partner, barn, barnbarn eller vänner betonades vara en viktig aspekt 

för att uppleva existentiell mening. Att känna kärlek, uppskattning eller passion till 

dessa människor gav stor tillfredställelse. Det var viktigt för patienterna att vara 

involverade och delaktiga i beslut som kretsade runt familj och vänner, och det gav 

mening att veta vad som hände med dem i framtiden och det kändes värdefullt att ha 

något att se fram emot (Haug et al. 2014, Karlsson et al. 2014). När patienten kände en 

existentiell osäkerhet kunde den mildras med hjälp från vänner och familj. Att även få 

trösta någon kunde ses som ett uttryck för patientens önskan att återta och behålla sin 

identitet och egenvärde genom att aktivt göra skillnad för någon annans liv i stället för 

att vara ett passivt offer (Karlsson et al. 2014, Oechsle et al. 2014,  Höcker et al. 2014). 

De patienter som inte hade nära vänner eller en familj började se de människor som 

fanns i deras närmaste omgivning, såsom avlägsna släktingar eller arbetskamrater, som 

närstående (Sand et al. 2009). Många av de patienter med religiös bakgrund ansåg att 



 

 

meningen med livet kom från gud lika mycket som från familjen (Blinderman & Cherny 

2005).   

För att hålla döden på avstånd var inte bara relationer till andra människor viktiga utan 

även relationen till djur och natur. För att få ett existentiellt inre lugn, styrka och 

medvetenhet hjälpte det för patienterna att vistas i olika naturliga miljöer. Behovet att 

njuta av naturens skönhet som resurs bedömde patienterna som ett av de starkaste 

andliga behoven och spelade en avgörande roll för patienternas existentiella välmående. 

Att gå en promenad eller tillbringa tid vid en sjö och ta en simtur fick dem att känna en 

omedelbar närhet till naturen och det gav dem en känsla av existentiell tillförsikt 

(Höcker et al. 2014, Karlsson et al. 2014, Sand et al 2009). 

Tillvaron 

Patienter bedömde autonomi det vill säga, respekt och självbestämmande i vården, 

möjlighet att fatta egna beslut och att få sann och ärlig information omkring sjukdomen 

som viktigt för att känna trygghet i tillvaron och känna livskvalitét ur ett existentiellt 

perspektiv. Även stöd och åtgärder från vårdpersonal när det gällde fysiska problem 

som smärta, trötthet och inkontinens gav en ökad existentiell trygghet (Buzgova et al. 

2014, Melin-Johansson et al. 2007). Patienter upplevde en känsla av kontroll och 

välbefinnande, som var positivt ur ett existentiellt perspektiv, när de fick ökad kunskap 

om sin sjukdom och hur den förändrar kroppen (Karlsson et al. 2014). Existentiellt 

bättre tillvaro fick patienterna också genom att tala om sina rädslor och farhågor med 

andra i liknande situation, det påminde dem om att de inte var ensamma om problemen 

(Melin-Johansson et al. 2007, Buzgova et al.2014). Meningsfulla aktiviteter som 

vardags sysslor, hobbys eller fysisk aktivitet gjorde tillvaron bättre i den existentiellt 

utsatta situationen (Haug et al. 2014). 

Att få vårdas hemma så länge som möjligt gav patienterna upplevelser av både 

självständighet och bättre existentiell tillvaro. Betydande faktorer i hemmet var att 

känna trygghet med de medicinska delarna i omvårdnaden, att sjukvårdspersonalen hade 

en positiv och vänlig attityd samt små detaljer som att själv välja när man ville gå upp 

på morgonen (Melin-Johansson et al. 2007, Haug et al. 2014, Buzgova et al.2014).  

 

 



 

 

Hopp och tro 

Viktigt för existentiellt välbefinnande var att bevara känslan av hopp, hopp ökade 

motivationen och viljan att leva trots att framtiden var oviss (Sand et al. 2009, Melin-

Johansson et al. 2007).  Hoppet om att tillfriskna var stort även hos patienter med 

obotlig cancer som fick palliativ vård. Det fanns trots allt en liten förhoppning och man 

ville tro att döden inte skulle inträffa, att ett mirakel skulle ske (Blinderman & Cherny 

2005, Sand et al. 2009, Melin-Johansson et al. 2007). Några patienter hoppades att 

hinna uppnå vissa saker innan de dog, exempelvis resa, måla, umgås med barn och 

barnbarn eller se sina barn gifta sig (Blinderman & Cherny 2005).  

 En viktig faktor för att stärka hoppet hos patienterna var sjukvårdspersonalen. Läkare 

och sjuksköterskor fyllde en viktig funktion som mentalt stöd med en uppmuntrande 

och bekräftande attityd. Att personalen pratade om framtiden med patienterna ingav 

hopp och trygghet (Haug et al. 2014, Melin-Johansson et al. 2007). 

Beskrivning av undersökningsgrupper i inkluderade studier  

Alla artiklar som är inkluderade i resultatet beskriver olika sociodemografiska 

egenskaper hos deltagarna i undersökningsgrupperna. De egenskaper som samtliga 

artiklar beskrev var: i vilket land studien ägde rum, antal deltagare samt ålder på 

deltagarna (Blinderman & Cherny 2005, Buzgova et al. 2014, Chochinov et al. 2009, 

Haug et al. 2014, Höcker et al. 2014, Karlsson et al. 2014, Melin-Johansson et al. 2007, 

Oechle et al. 2014, Sand, Olsson & Strang 2009, Sand, Strang & Millberg 2008, Wilson 

et al. 2007, Zimmermann et al. 2010).  

Studierna genomfördes i olika delar av världen. De länder som representerades i 

studierna var Sverige (Karlsson et al. 2014, Melin-Johansson et al. 2007, Sand, Olsson 

& Strang 2009, Sand, Strang & Millberg 2008) Kanada (Chochinov et al. 2009, Wilson 

et al. 2007, Zimmermann et al. 2010) Tyskland (Höcker et al. 2014, Oechle et al. 2014) 

Israel (Blinderman & Cherny 2005) Tjeckien (Buzgova et al. 2014) samt Norge (Haug 

et al. 2014).  

Deltagarantalet i de sex kvantitativa studierna varierade mellan 61-285 (Oechle et al. 

2014, Buzgova et al. 2014, Chochinov et al. 2009, Zimmermann et al. 2010, Höcker et 

al. 2014). I de sex kvalitativa studierna varierade deltagarantalet mellan 8-40 patienter 

(Melin-Johansson et al. 2007, Karlsson et al. 2014, Haug et al. 2014, Blinderman & 



 

 

Cherny 2005, Sand, Strang & Millberg 2009). Två artiklar Sand, Olsson & Strang 

(2008) var både kvantitativa och kvalitativa, den hade 103 deltagare och Wilson et al. 

(2007) hade 381 deltagare. 

 Informationen gällande åldern på deltagarna angavs på två olika sätt, medelålder 

(Buzgova et al. 2014, Chochinov et al. 2009, Höcker et al. 2014, Wilson et al. 2007) 

eller genom ett åldersintervall mellan den yngsta och den äldsta deltagaren i studien 

(Blinderman & Cherny 2005, Haug et al. 2014, Karlsson et al. 2014, Sand, Olsson & 

Strang 2009). I Melin-Johansson et al. (2007), Oechle et al. (2014), Sand, Strang & 

Millberg (2008) och Zimmermann et al.(2010) uppgavs både medelålder samt 

åldersintervaller.    

I sju av studierna var kvinnorna i undersökningsgruppen i majoritet till antalet 

(Blinderman & Cherny 2005, Sand, Strang & Millberg 2008, Chochinov et al. 2009, 

Oechle et al. 2014, Sand, Olsson & Strang 2009, Wilson et al. 2007, Zimmermann et al. 

2010). I fyra studier var det männen som var i majoritet (Buzgova et al. 2014, Haug et 

al. 2014, Höcker et al. 2014, Melin-Johansson et al. 2007). I en studie var antalet 

deltagare 14 stycken totalt, lika många kvinnor respektive män (Karlsson et al. 2014). 

Inklusionskriterierna som beskrevs tydligt i samtliga artiklar var att alla deltagare hade 

någon form av obotlig cancer diagnos och ingick i palliativt vård. De patienter som 

ansågs ha eller ha symptom på någon form av kognitiv svikt, exempelvis demens eller 

uttalad svaghet exkluderades från studien (Blinderman & Cherny 2005, Buzgova et al. 

2014, Chochinov et al. 2009, Haug et al. 2014, Höcker et al. 2014, Melin-Johansson et 

al. 2007, Oechle et al. 2014, Sand, Strang & Millberg 2008, Wilson et al. 2007, 

Zimmermann et al. 2010).  I Karlsson et al. (2014) och Sand, Olsson & Strang (2009) 

beskrivs inte någon form exklusion. 

Diskussion 

Huvudresultat 

Litteratursammanställningens resultat visade att existentiella lidanden såsom känslor av 

minskad personlig värdighet, hotad självbild, hjälplöshet oro, stress, ångest, depression, 

ensamhetskänslor och känslor av meningslöshet är mycket vanliga när sjukdomen 

kommit till palliativt skede.   



 

 

Faktorer som kan lindra svåra känslor var att få uppleva kärlek och uppskattning i nära 

relationer, att få vara involverad i familjens framtidsplaner och att hinna med att 

uppleva viktiga händelser. Relationer till djur och natur var berikande. 

Att få fatta egna beslut och att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter gav livskvalitet. Att 

få trösta och göra skillnad för någon att få tala med andra i samma situation upplevdes 

lindrande. Hopp om förbättring och tillfrisknande ökade motivationen.  

Vårdpersonalens stöd och åtgärder var viktiga liksom sann och ärlig information om 

sjukdomen.  Kunskaper omkring sjukdomen gav känslor av kontroll och välbefinnande.   

 

Resultatdiskussion 

Döden 

Att få en cancerdiagnos upplevdes av många patienter som en dödsdom, och patienter 

uttryckte rädsla och ängslan inför döden (Sand et al. 2008, Blinderman & Cherny 

2005). Det gällde dock inte alla patienter. I en studie var deltagarna i åldrarna 70-88 år. 

Mer än hälften av dessa deltagare kunde betrakta sin sjukdom i förhållande till tidigare 

erfarenheter i livet. Det kunde handla om barndomstrauman som att tidigt ha mist en 

förälder, att en dotter varit mycket allvarligt sjuk eller att ha levt i ett svårt äktenskap. I 

det perspektivet kom deltagarnas nuvarande problem i ett annat fokus, och de såg det 

som att de säkert skulle klara av detta också. Några patienter såg sin förestående död 

som naturlig på grund av sin höga ålder (Haug et al. 2015). Andlighet och att ha en 

religiös syn på livet och döden tycks kunna hjälpa patienter att hantera sin existentiellt 

svåra situation. I en undersökningsgrupp med troende patienter av skild religiös 

tillhörighet, var det mest slående resultatet att trots de rådande förhållandena, var 

uppenbar existentiell stress relativt ovanligt (Blinderman & Cherny 2005, Chochinov 

2009).  

Friheten 

Precis som Sand et al.(2009), Sand et al.(2008), Chochinov et al.(2009) beskriver även 

Browall et al.(2010) reaktioner hos patienterna när deras frihet inskränks på grund av 

svåra sjukdomssymtom. Browall beskriver vidare i sin studie att patienter kunde vara 

svåra att få nära kontakt med då de stängde in sig i sig själva för att till slut avböja både 

mat, dryck och mediciner. Det upplevdes som om det lidande som förlusten av frihet 

gav patienten fick dem att förlora hoppet och livsviljan. Att förlust av kroppsliga 

förmågor som följer med cancersjukdom är svårt för patienterna är lätt att förstå, 



 

 

eftersom de inte kan leva sitt liv på samma sätt som tidigare. De är begränsade i sin 

frihet att leva sitt liv som de egentligen vill, och upplever då lidandet kroppsligt likaväl 

som andligt och emotionellt, vilket försämrar deras livskvalitet. 

Ensamheten 

Att känna sig som en börda för andra, var ett vanligt problem hos de cancersjuka 

patienterna (Buzgova et al. 2014, Chochinov et al. 2009, Oechsle et al. 2014, Wilson et 

al. 2007). I Chochinov et al. (2009) studie var det flest män som mest upplevde sig vara 

en börda för andra. Detta faktum kan anses bero på att männen är de som traditionellt 

ska ha ansvar för och försörja familjen. När inte det längre är möjligt, på grund av 

sjukdomen så kanske en känsla av att vara värdelös och vara en börda infinner sig. Även 

kvinnor har dessa känslor av att vara en börda men inte i samma utsträckning som män. 

Det kan bero på att de under exempelvis en graviditet tidigare i livet befunnit sig i den 

situationen där de var tvungna att ta emot hjälp.    

 

Meningslösheten 

Resultatet i denna litteratursammanställning påvisade att vetskap om obotlig 

cancerdiagnos får existentiella konsekvenser som minskad känsla av värde och 

självbild. Det fick stora konsekvenser och patienter kunde känna att livet förlorat 

mening (Chochinov et al. 2009, Wilson et al. 2007, Blinderman & Cherny 2005). 

Patienter skapade olika strategier för att hantera dessa existentiella svårigheter enligt 

Link et al. (2005). Här kan sjuksköterskan vara till stöd genom att hjälpa patienten att 

hitta strategier och fungerande personliga tankesätt.  Patientens personliga erfarenheter 

så som tidigare sjukdom eller livserfarenhet spelar en avgörande roll. Det kan betyda att 

yngre patienter som har kortare livserfarenhet har mindre att sätta emot i det fallet.  

Patienters olika personligheter inverkade på hur de hanterade vetskapen om att deras 

sjukdom är obotlig (Chochinov et al. 2006). En inkännande sjuksköterska kan genom 

att visa sympati för patienten och dennes lidande kan hjälpa patienten att skapa en 

känsla av mening. 

Relationer 

För att kunna hantera svåra existentiella frågor och osäkerhet som kan uppkomma när 

patienten drabbas av obotlig cancer uppgavs att nära relationer starkt bidrog till en 

känsla av existentiell trygghet. Patienterna betonade att vardagen och olika aktiviteter 



 

 

tillsammans med exempelvis partner, barn, barnbarn eller vänner var ytterst viktigt för 

att behålla ett meningsfullt liv (Karlsson et al. 2014, Haug et al. 2014). Hur detta kan 

tillgodoses beror ju mycket på patientens hälsotillstånd men det är av vikt att 

vårdpersonal känner till detta för att kunna tillgodose och uppmuntra till upprätthållande 

av patientens relationer. Om patienten vårdas i hemmet kan relationer och möten vara 

enklare än om patienten vårdas på till exempel vårdavdelning men även på 

vårdavdelning bör kontakt och relationer med anhöriga och andra till patienten 

närstående uppmuntras och underlättas. Trots vikten av goda relationer, är det inte alltid 

så att den fördjupas när patienten drabbas av obotlig cancer. Sand et al.(2009) studie 

beskrev att djupa relationer även kunde vara oförutsägbara. De relationer som tidigare 

tagits för givna, tog oväntat en annan vändning och kunde plötsligt avslutas. 

Blinderman & Cherny (2005) drog den slutsatsen att existentiella svårigheter kan 

mildras också med ett starkt ramverk av palliativa åtgärder och bra familjestöd.  

 För att hålla döden på avstånd var inte bara relationer till andra människor viktiga utan 

även relationen till djur och natur (Höcker et al. 2014, Karlsson et al. 2014, Sand et al 

2009). Att få smeka och klappa på sitt husdjur var lugnande för patienten och djuren 

kunde även vara en tröst för sörjande anhöriga. Med hjälp av husdjuret fanns möjlighet 

för patienten och anhöriga att prata om gemensamma minnen och erfarenheter som 

handlade om djuret, detta kunde skapa en distans till sjukdomen om så bara tillfälligt. 

Husdjuret kunde även vara en positiv länk mellan patienten och sjukvårdspersonalen.  I 

och med att husdjur anses vara kravlösa och det faktum att de inte talar så förväntas 

heller ingen verbal kommunikation. Det kunde kännas befriande för både patienten, 

sjukvårdspersonalen och de anhöriga (Chur-Hansen, Zambrano & Crawford, 2014). 

Många husdjur som exempelvis hundar och katter är lika betydelsefulla för vissa 

patienter som en nära anhörig. Den eventuella sorg som patienten upplever över att inte 

längre kunna träffa eller få vara nära sitt husdjur kan anses vara av stor betydelse för 

livskvaliteten.  Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till i den palliativa vården. 

 

Tillvaron 

Det verkar finnas en samstämmighet oberoende av skillnader mellan kulturer och länder 

om att en sann och ärlig information från vårdare om diagnos och prognos var viktiga 

för att patienter i palliativ vård skulle uppleva existentiell trygghet (Buzgova et al. 2014, 

Karlsson et al.2014, Melin-Johansson et al. 2007). Att som patient få en sann och ärlig 



 

 

information i vården kan ur ett svenskt perspektiv kännas självklart. Bristfällig 

information eller information som varit svår att förstå för patienterna hade dock 

förekommit, och patienter i studierna kunde lyfta fram negativa erfarenheter (Haug et 

al. 2015, Sand et al. 2008). Där fanns exempel på att vårdare talat över huvudet på 

patienter, redovisat provsvar på obegripliga sätt, och bristfälligt hanterad information 

som lett till förseningar av behandlingar. I en studie upplevde patienterna att bristande 

information ledde till försenad diagnos och komplikationer under behandling (Vogel-

Voogt et al. 2007). Forskning visar även på skillnader när det kommer till viljan att få 

sann och ärlig information om sitt sjukdomstillstånd. Deltagarna i Friedrichsen et al. 

(2011) studie beskriver att de alla ville veta sanningen, men deras definition gällande 

sanningen varierade. Vissa av deltagarna ville ha rak information som inte kunde inge 

falska förhoppningar medan andra önskade att informationen kunde ges med en positiv 

vinkling så att de trots ett svårt besked kunde ha något att tro på. Denna skillnad mellan 

olika sätt att vilja ha information bekräftar ytterligare att kommunikation i den palliativa 

vården är komplex. För att patienten ska uppleva en positiv existentiell erfarenhet när 

det gäller trygghet i vården spelar autonomin eller självbestämmanderätten en stor roll 

(Buzgova et al. 2014, Melin-Johansson et al. 2007). Autonomi är viktig i all typ av vård 

men kanske extra viktig i den palliativa vården. När en patient får palliativ vård befinner 

den sig ofta i en utsatt situation på grund av både kroppsliga och existentiella 

svårigheter. Det är då av stor vikt att de får förtroende för sjukvårdspersonalen och kan 

känna trygghet i sina egna beslut. Förtroende och trygghet kan byggas upp med hjälp av 

en personlig kommunikation mellan patient och sjukvårdspersonal. 

Hopp och tro 

Haug et al. (2014) och Melin-Johansson et al. (2007) beskriver att en viktig faktor för 

att stärka hoppet hos patienterna var sjukvårdspersonalen. Läkare och sjuksköterskor 

fyllde en viktig funktion som mentalt stöd med en uppmuntrande och bekräftande 

attityd. Vidare beskrevs att om personalen pratade om framtiden med patienterna ingav 

det hopp och trygghet.  I vissa fall kunde vårdpersonalen ersätta en nära anhörig vid 

samtal om svåra saker då det kändes svårt för patienten att diskutera detta med en 

anhörig.  

Resultaten från dessa studier tycks överensstämma med annan forskning som funnit att 

patientens vilja att leva hade ett starkt samband med patientens tillfredsställelse och 

känslan av stöd som tillhandahölls av deras vårdgivare. Sådan kommunikation var 



 

 

viktigt i livets slut eftersom många medicinska beslut bestämdes efter emotionellt 

övervägande och personliga värderingar (Boston, 2011). Dessa resultat tyder på att det 

är av största vikt att vårdpersonalen vågar fråga och prata om framtiden trots att båda 

parter är medvetna om den annalkande döden. Hoppet som skapas hos patienten gör inte 

att de lever längre men det gör att deras sista tid i livet blir så positiv som möjligt. 

Vårdpersonalen har en mer betydande roll hos patienten när det kommer till deras 

välmående och känsla av hopp än förväntat.  

 

Diskussion av utvalda artiklars undersökningsgrupp 

Kvalitativa ansatser används för att beskriva, förklara och skapa förståelse för 

problemområdet. Kvantitativ forskning syftar till exempel till att utforska vilken 

omvårdnadsåtgärd som är till störst nytta för patienten (Forsberg & Wängström 2013). 

Den metodologiska diskussionen i stort kan se att i denna litteraturstudie ingick både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar till lika stor del, hälften av vardera. Det kan sägas ge 

studien både bredd och djup. De kvalitativa studierna är intervjuer med cancersjuka 

patienter i palliativ vård där de berättar om sina personliga existentiella upplevelser med 

egna ord. Det ger en personlig bild och ett djup. De kvalitativa studierna ger en bred 

bild av existentiella upplevelser hos cancerpatienterna då många olika alternativa 

upplevelser har värderats. 

I alla artiklar deltog patienter med någon form av cancersjukdom i palliativ fas, vilket 

var utgångspunkten för denna litteraturstudie. Resultatets trovärdighet ökar om 

inklusionskriterier anges i artiklarna enligt Polit & Beck (2012). Forsberg & Wängström 

(2013) beskriver att inklusionskriterier är viktiga för att välja ut representativa deltagare 

för studien. I tio av de tolv studierna framgick det specifika exklusionskriteriet att 

deltagarna inte fick ha symtom på någon form av kognitiv svikt. I två av artiklarna, 

Karlsson et al. (2014) och Sand, Olsson & Strang (2009), finns inte någon form av 

exklusion, vilket kan antas vara en svaghet.   

 

Ingående studier hade genomförts i olika länder, fyra i Sverige, tre i Kanada, två i 

Tyskland en i Israel, en i Tjeckien samt en i Norge. Det ger en viss geografisk 

spridning. Då elva av de tolv studierna är genomförda i två världsdelar, Europa och 

Nordamerika, med relativt likartad kultur så blir västvärlden överrepresenterad. Endast 

Blindermann & Cherny (2005) studie gjordes i en annan världsdel, vilket kan vara en 



 

 

svaghet för denna litteratursammanställning. Människors kulturella förhållanden och 

syn på livet är ibland väsentligt skilda i olika världsdelar. Grundsynen på mänskliga 

existentiella förhållanden kan skilja avsevärt, ett exempel är synen på vad det innebär att 

dö. Här spelar inte minst religionen en stor roll. Detta innebär att denna studies resultat 

kanske endast kan vara generaliserbart för västvärlden. 

 

För att ett resultat ska kunna betraktas som generaliserbart behövs information om 

ingående undersökningsgrupper (Polit & Beck 2012). De tolv artiklar som ingår i denna 

litteratursammanställning redovisar alla antalet deltagare i undersökningsgruppen, vilket 

är en styrka. Kvantitativa studier kan och bör innehålla ett stort antal deltagare. Ju fler 

desto bättre för stor generaliserbarhet (Polit & Beck 2012). Kvalitativa studier, som 

grundar sig på intervjuer, har av nödvändighet ett avsevärt mindre antal deltagare. 

Deltagarna i de ingående tolv studier hade i antal 8 – 381 deltagare, vilket ger ett 

sammanlagt deltagarantal på 1564 deltagare.  Medianvärdet för antalet deltagare i 

studierna var 77. I de kvalitativa studierna ingick 8-40 patienter.  

 

En eventuell svaghet i de kvalitativa studiernas undersökningsgrupper var om de hade 

relativt få deltagare, det kan då vara svårare att garantera att informanterna är 

representativa. Om urvalet inte är representativt för populationen försämras studiens 

validitet, det vill säga förmåga att mäta det som avses (Polit & Beck 2012, Forsberg & 

Wängström 2013). Melin-Johansson (2007) hade åtta deltagare i studien, vilket kanske 

betraktas som ett lågt antal även för en kvalitativ studie. Om urvalet inte är 

representativt för populationen försämras studiens validitet (Polit & Beck, 2012). 

För att kunna göra statistiska beräkningar får en undersökningsgrupp i en kvantitativ 

studie inte vara för liten, ju större desto mer representativ (Polit & Beck 2012). 

Deltagarantalet i de sex kvantitativa studierna var 61-285.  Det får kanske ses som ett 

relativt lågt antal, vilket i så fall är en svaghet för att litteratursammanställningen ska 

kunna betraktas som generaliserbar. Å andra sidan innehåller resultatet ett stort antal 

existentiella upplevelser vilka ändå kan ge en bred bild av de svåra lidanden som kan 

förekomma i denna patientgrupp.  

 

Polit och Beck (2012) anser att, för att skapa förståelse av resultatet, bör beskrivningen 

av undersökningsgruppen innehålla information om deltagarnas ålder. Fyra av studierna 

anger ett åldersspann på deltagarna (28-88) (49-79) (36-85) (28-88) och fyra studier 



 

 

delger medelålder, där den är som lägst 61 år och som äldst 76 år. Fyra studier anger 

både åldersintervall och medelålder och det är naturligtvis det bästa. 

 

Alla ingående artiklar redovisar också deltagarnas fördelning på kön, 842 kvinnor och 

722 män. I sju studier var kvinnorna flest, och i fyra var männen i majoritet. Den 

skillnaden kan ställas mot det faktum att här i studierna finns en övervikt av äldre 

patienter och att kvinnor har en högre genomsnittlig levnadsålder än män. Då kan 

könsfördelningen i litteraturstudien ändå ses som en styrka då urvalsgruppen ska vara 

representativ för populationen (Polit & Beck 2012). 

 

Metoddiskussion 

En litteratursammanställning som design är ett bra metodval för att ge en översikt av 

befintlig forskning (Polit & Beck 2012, Forsberg & Wängström 2013), därför valdes 

denna design till föreliggande examensarbete. Litteratursökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa databaser innefattar en stor del av 

den publicerade omvårdnadsforskningen, och för att öka möjligheten att inkludera så 

många studier som möjligt kopplat till syftet valdes dessa tre databaser. Sökningarna 

bedömdes ha täckt en stor del av den forskning som fanns att tillgå utifrån valda 

urvalskriterier. För att ytterligare försäkra att relevanta artkilar kom med användes en 

systematisk sökstrategi (Polit & Beck 2012). Det finns en risk att studier inom 

omvårdnadsforskning publicerats via andra databaser och därför inte fångats in i 

sökningarna till denna litteratursammanställning.  

I alla tre databaser användes sökorden, palliative care, cancer och existential. Palliative 

care identifierades i Svensk Mesh, orden cancer och existential användes som fritext, då 

det relaterar till syftet. I denna litteratursammanställning ingår tolv artiklar, fem med 

kvalitativ ansats, fem kvantitativa och två med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Det kan ses som en styrka att såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar finns med i 

litteratursammanställningen, då de kvalitativa resultaten gett djupare beskrivningar av 

upplevda existentiella faktorer och de kvantitativa resultaten bidragit med beräkningar 

av. Större erfarenhet och kunskap hos författarna skulle kunnat påverka 

litteratursammanställningens resultat positivt då framför allt resultatet i de kvantitativa 

studierna var svårtolkat. I litteratursökningarna fanns endast tillgång till artiklar som var 

fritt tillgängliga på Högskolan i Gävle, därför användes detta som ett 

inklusionskriterium. I sökningarna fanns ett antal träffar med titlar som kunde tyda på 



 

 

ett intressant innehåll med relevans för denna studie men dessa kunde tyvärr inte 

inkluderas på grund av ovan nämnda anledning. Det skulle kunna vara en brist för 

resultatet. En styrka i valet av artiklar var begränsningen att endast använda studier som 

genomgått peer reviewed. Peer reviewed innebär att en oberoende forskare granskar och 

kritiserar forskningen innan publikation och på det viset styrker kvaliteten (Polit och 

Beck 2012). 

Sökningarna begränsades till att endast vetenskapliga artiklar skrivna på engelska skulle 

inkluderas. Detta kan vara en svaghet, i och med att tillgång till artiklar på andra språk 

kan ha undgått sökningarna. Att inte ha engelska som modersmål innebar tolkning av 

engelska till svenska, detta kan ha inneburit tolkningsfel.  

Sökningarna begränsades i tid till att gälla 2005- 2015. Tidbegränsningen som 

sökkriterium kan därför vara både en styrka och en brist. På grund av detta 

inklusionskriterium kan viktig äldre forskning ha gått förlorat för denna 

litteratursammanställning. Litteratursammanställningen innefattar studier från Europa 

och Nordamerika och därutöver en studie från Israel. Det betyder att omfånget ur 

geografisk, religiös, etnisk och kulturell synvinkel inte är särskilt varierat, vilket kan ha 

varit en brist. Ett inklusionskriterium var vuxna patienter. Lägsta ålder på patient som 

redovisats var 20 år, men de allra flesta var mycket äldre än så. I de studier där 

medelåldern redovisats var den mycket hög, och det kan ha påverkat resultaten, vilka då 

inte visar ett resultat för vuxna cancerpatienter generellt. Unga vuxna och människor 

mitt i livet kan ha en annan syn på en förestående död än patienter som levt ett långt liv. 

 

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

I grundutbildningen till sjuksköterska ingår inte något moment som direkt fokuserar på 

palliativ vård. Att samtala om existentiella svårigheter kräver tid och kunskap. 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal fyller en viktig funktion som mentalt stöd för 

patienterna. Denna litteratursammanställning skulle kunna bidra till att sjuksköterskor 

får hjälp till att på ett individanpassat sätt vara till stöd för patienter i palliativ vård. 

Vidare forskning är nödvändig för att sjuksköterskor ska ha möjlighet att få utökade 

kunskaper och medvetenhet om individuella skillnader hos patienterna för att hjälpa 

människor i existentiell nöd vid livets slut. Vidare skulle forskning dessutom kunna 

identifiera de patienter som är allra mest sårbara. 

 



 

 

 Slutsats 

Existentiella problem i palliativ vård vid livets slut, är något som ett stort antal patienter 

tvingas genomgå. I denna kritiska period i livet ska patienter få uppleva bevarad 

värdighet och livskvalitet. Många existentiella svårigheter är gemensamma, men många 

kan upplevas olika och hanteras olika med olika medvetna eller omedvetna strategier. 

Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om palliativa cancerpatienters existentiella 

erfarenheter för att ha möjlighet att ge bra omvårdnad i livets slutskede. 
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Bilaga   

Sammanfattning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare/ År/ Land           Syfte Resultat 

Blinderman & 

Cherny/2005/Amerika-Israel 

 

Syftet var att bedöma existentiell 

stress hos en etniskt och kulturellt 

blandad grupp cancersjuka.  

 Tidiga palliativa åtgärder, 

familjestöd, effektiva coping 

strategier och religiösa trossystem 

kan påverka hur patienter med 

avancerad cancer hanterar 

existentiella problem. 

Bužgová et al./2014/Tjeckien 

 

 

 

Syftet med den aktuella studien var 

att fastställa om det fanns samband 

mellan livskvalitet och 

otillfredsställda behov, ångest och 

depression hos cancerpatienter som 

inte längre får behandling. 

 Patienter med fler fysiska symptom 

och mer psykiskt lidande var mer 

benägna att bli deprimerade. 

Chochinov et al./2009/ Kanada 

 

 

 

Syftet med denna studie var att 

använda The patient Dignity 

Inventory (PDI), en enkät som kan 

användas i vård i livets slut med 

tillförlitliga och validerade mått, för 

att beskriva en bredd av svårigheter 

hos patienter som är döende. 

Patienter inom palliativ vård 

rapporterade i genomsnitt nästan 6 

stressande symtom vardera inom 

följande områden fysiska, psykiska, 

existentiella och andliga.  

Haug et al./2014/Norge 

 

 

Syftet med studien var att beskriva 

hur äldre människor som lever med 

obotlig cancer som en kronisk 

sjukdom upplever det dagliga livet 

samtidigt som de får palliativ vård. 

 

Deltagarna upplevde en stark 

koppling till livet sammanställt i  

fyra underteman: behovet av nära 

relationer; att upprätthålla aktiviteter 

i det dagliga livet; att det gavs 

utrymme för tankar runt existentiell 

mening. Dessutom rapporterade de 

att personcentrerad palliativ vård i 

vårdsammanhang stärkte länken till 

livet. 

 

Höcker et al./2014/Tyskland 

 

 

Syftet med denna studie var att 

genomföra en andlig 

behovsbedömning med 

cancerpatienter.  

Nästan alla patienter (94%) 

rapporterade minst ett andliga behov. 

Resultatet visade att behoven av inre 

frid var av största vikt.  Resultaten 

understryker relevansen av själsliga 

behov hos cancerpatienter. En 

uppmaning till andlig bedömning 

och insatser för att möta andliga 

behov hos cancerpatienter stärks 

Karlsson et al./2014/ Sverige 

 

 

Syftet med studien var att tolka 

innebörden av existentiell osäkerhet 

och säkerhet för människor 

diagnostiserade med avancerad mag-

tarmcancer som fick palliativ 

behandling. 

 

Denna studie identifierar olika 

områden gällande existentiell 

osäkerhet och säkerhet i vilka 

personer vacklar mellan. Dessa 

områden är: kroppsliga förändringar, 

vardagssituationer, kamratskap med 

andra, vårdsituationer och den 

naturliga miljön. Patienter som får 

palliativ vård uttrycker tankar om en 

kamp att leva i nuet trots en osäker 

framtid.  

 

Melin-Johansson et al. /2007/ 

Sverige 

 

 

Syftet med denna studie var att 

förtydliga innebörden av livskvalitet 

berättad av patienter med obotlig 

cancer och annalkande död i 

palliativ hemsjukvård i Sverige. 

 

 

Tre huvudteman gällande lidande 

konstaterades: att vara i intensivt 

lidande, att ha andrum i lidandet, och 

att vara hemma. Att leva med obotlig 

cancer i livets slutskede upplevdes 

som fysisk nöd när kroppen blev 

arbetsoförmögen av oväntade fysiska 

komplikationer. Denna oförmåga 

fick konsekvenser för patienternas 

psykiska, sociala och existentiella 

välbefinnande. När komplikations 



 

 

fasen avtagit upplevde patienterna 

åter hoppfullhet och att de hade tid 

att reflektera över existentiella 

frågor. 

 

Oechsle et al./2014/Tyskland 

 

 

Syftet var att utvärdera förhållandet 

mellan symtom, stress och känslan 

av värdighet.  

Psykiska symptom visade större 

samband med värdighet än fysiska 

symptom. Psykisk utmattning var 

starkt knutet till känslor av värdighet 

som till exempel: svåra symptom, 

existentiell ångest, beroende, 

sinnesfrid, och socialt stöd. 

Allmäntillståndet var signifikant 

associerat med existentiell ångest  

Sand et al./2008/Sverige Sytet var att belysa maktlöshet och 

hjälplöshet hos patienter i palliativ 

vård. 

Förlust av kontroll, autonomi, 

okunskap och osäkerhet utgjorde 

grunden för maktlöshet och 

hjälplöshet, vid förestående död . 

Sand et al./2009/Sverige 

 

 

 Denna studie fokuserar på hur 

infödda svenskar, som definierar sig 

själva som icke religiösa, faktiskt 

reflekterar och agerar när de 

försöker skapa hjälpstrategier i 

närvaro av sin egen förestående död 

och hur strategierna tjänar 

ändamålet. 

 Deltagarnas ansträngningar att 

utveckla användbara strategier för att 

hålla tillbaka döden kunde 

symboliseras som en kognitiv och 

emotionell pendel som svängde 

mellan ytterligheterna i livet och 

döden. Informanter använde alla 

medel tillgängliga: egna medel, 

andra människor, djur, natur, en 

transcendent makt, hopp, fantasi och 

magiskt tänkande. De strävade efter 

att hitta faktorer som passade deras 

begreppssystem och stödde sin inre 

balans och struktur, att hålla döden 

på ett diskret avstånd så de kunde 

bevara sina kopplingar till livet. 

Wilson et al./2007/Kanada 

 

 

 

Depression och ångest tros vara 

vanliga i palliativ cancervård, men 

det är inkonsekvent bevis angående 

deras relevans för andra aspekter av 

livskvalitet. I den nationella 

palliativa vården i Survey Kanada, 

användes semistrukturerade 

intervjuer ör att bedöma depression 

och ångest hos 381 patienter som 

fick palliativ vård för cancer. 

Sammanfattningsvis verkar det som 

depression och ångest är vanligt 

bland patienter som får palliativ 

vård. Depression och ångest bidrar 

till en kraftigt minskad livskvalitet 

bland personer som är döende i 

cancer. 

Zimmermann et al./2010/ Kanada 

 

 

Förbättra hälsorelaterad livskvalitet 

är det viktigaste målet för palliativ 

vård och viktigt för resultatet vid 

cancer behandlingar. Denna studie 

undersöker medicinska och 

sociodemografiska faktorer hos 

öppenvårds patienter med avancerad 

cancer.  

 

Ålder, överlevnadstid  och 

behandlingsstatus är viktiga faktorer 

för hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med avancerad cancer. 

Beslut om hjälpmedel, öppen 

kommunikation och stöd från 

sjukvårdsspecialister kan förbättra 

emotionell och existentiell ångest i 

samband med förändrade eller 

avbruten cancerbehandling.  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Författare/ 

Publicerin

gsår/ 

Land 

Titel Ansats/De

sign 

Urvalsmetod Undersöknings

grupp 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys

metod 

Blinderma

n & 

Cherny/ 

2005/ USA 

Existential 

issues do not 

necessarily 

result in 

existential 

suffering: 

lessons from 

cancer 

patients in 

Israel 

Kvalitativ 

intervju 

studie. 

Inklusionskrite

rier: avancerad 

och obotlig 

cancerdiagnos, 

verbal förmåga 

att diskutera 

andliga 

aspekter och 

kommunicera. 

Exklusionskrite

rier: patienter 

med 

hjärnskador, 

demens, postop 

patienter, 

patienter nära 

döden.  

25 kvinnor/15 

män. Ålder 28-

88 år. 40 

patienter från 

olika kulturer  

med avancerad 

och obotlig 

cancer i USA. 

 Intervjuer 

som 

genomfördes 

av 

läkarstudenter 

vilka 

behärskade 

både hebreiska 

och engelska, 

längd 30min-2 

timmar långa. 

Intervjuerna 

spelades in 

och översattes 

till engelska. 

Frågorna var 

både öppna 

eller direkta. 

 Kvalitativ 

innehållsan

alys. Data 

från 

intervjuern

a 

analyserade

s och 

ordnades i 

kategorier 

Bužgová 

et al./ 

2014/Tjec

kien 

  

Association 

between 

unmet needs 

and quality 

of life in 

hospitalised 

cancer 

patients no 

longer 

receiving 

anti-cancer 

treatment 

En 

kvantitati

v 

tvärsnitts- 

studie, 

enkäter  

 

  

Patienter på 

en 

onkologiavde

lning på 

universitetssj

ukhus  för 

vilka fortsatt 

cancerbehand

ling hade 

satts ut, ålder 

>18, god 

kognitiv 

förmåga och 

Karofskypoä

ng <60 

41 kvinnor/52 

män. 

Medelålder 

61,6 år, alla 

deltagare över 

18 år. 

Sammanlagt 

93 patienter  i 

Tjeckien.  

Patienterna 

fyllde i enkäter 

sin tredje dag på 

sjukhuset  

Paerson, t-

test samt 

ANOVA. 

Data 

analyserades 

av STATA 

v.10 

Resultat 

räknades ut 

absolut och 

relativt. 

Chochinov 

et al./ 

2009/ 

Kanada 

  

The landscape 

of distress in 

the terminally 

ill 

Kvantitativ 

studie med 

beskrivand

e design, 

enkätstudie

. 

 

Ålder 18 och 

äldre, inskriven 

i palliativ vård, 

förväntad 

livslängd 

mindre än 6 

månader, 

förmåga att 

läsa och tala 

engelska, inga 

symtom på 

demens eller 

delirium och 

förmåga att ge 

informerat 

samtycke 

136 

kvinnor/117 

män. 

Medelålder 69 

år, alla 

deltagare över 

18 år. 253 

patienter deltog 

mellan mars -

04 och juli -07. 

190 från 

Winnipeg, 42 

från Calgary 

och 21 från 

Pearth, Kanada. 

Patienterna 

fyllde i olika 

enkäter PDI, 

FACIT-Sp, och 

Quality-of-Life 

Scale 

Deskriptiv 

statistik. 

Chi-test och 

t-test. 

Jämförande 

analyser  av 

antalet 

problem.  

Skattningar 

jämfördes. 

För alla 

statistiska 

analyser 

användes 

SPSS 

Haug et 

al./ 

2014/Norg

e 

How older 

people with 

incurable 

cancer 

experience 

daily living: A 

qualitative 

study from 

Norway 

Kvalitativ 

studie med 

fenomenol

ogisk 

ansats   

Inklusion: 

äldre 

människor 

ålder 70+, alla 

typer av 

cancerdiagnose

r som nu var i 

en palliativ fas, 

patienterna var 

hemmaboende 

och hade ej 

 9 kvinnor/12 

män. 

Medelålder 76 

år, alla 

deltagare över 

70 år. 19 

patienter var 

från onkologisk 

dagklinik samt 

2 patienter från 

sjukhuset under 

 

Semistrukturera

d intervju guide 

med öppna 

frågor  

användes. 

 Data från 

intervjuerna 

analyserades 

i fyra steg; 

en samlad 

bild 

skapades, 

uppdelning 

av innehållet 

i kategorier,  



 

 

kommit till en 

terminal fas. 

Exklusion: 

kognitiv svikt. 

strålbehandling, 

alla var från 

Norge. 

Höcker et 

al./ 

2014/Tyskl

and 

  

Exploring 

spiritual 

needs and 

their 

associated 

factors in an 

urban sample 

of early and 

advanced 

cancer 

patients 

Kvantitativ 

studie. 

Standardis

erade 

enkäter 

med 

självskattni

ng. 

 

 

Patienter på 

radiologisk 

klinik  med 

avancerad 

cancerdiagnos, 

ålder 18 eller 

äldre, talar 

flytande tyska 

och fysiskt och 

mentalt 

kapabla att 

besvara 

enkäter. 

139 

kvinnor/146 

män. 

Medelålder 

61,3 år, alla 

deltagare var 

över 18 år och 

från Tyskland. 

Enkäter. 

Demografiska 

data insamlades 

av patienterna. 

Kliniska data 

hämtades från 

patientjournaler. 

Standardiserade 

självuppskattan

de instrument 

tillämpades. 

Korrelatione

n mellan 

olika 

variabler 

analyserades 

Karlsson 

et al./ 

2014/ 

Sverige 
  

Meanings of 

existential 

uncertainty 

and 

certainty for 

people 

diagnosed 

with cancer 

and 

receiving 

palliative 

treatment: a 

life-world 

phenomenol

ogical study 

Kvalitativ 

metod 

  

Icke inlagda 

patienter med 

avancerad 

mag och tarm 

cancer. 

Variation i 

kön, ålder, 

yrke, 

familjeförhåll

anden och 

socio-

ekonomiska 

faktorer. 

 

 7 kvinnor och 

7 män deltog. 

De var mellan 

49-79 år. Alla 

var födda i 

Sverige.  

Data 

innefattande 

66 intervjuer 

under en period 

på 2,5 år  

De berättande 

intervjuerna 

varierade i 

längd från 30 

till 120 minuter. 

Data från 

intervjuerna 

transkriberad

es och 

analyserades 

i tre steg. 

Textläsning, 

strukturell 

analys och 

tolkning av 

helheten. 

Melin-

Johansson 

et al. 

/2007/ 

Sverige 

The meaning 

of quality of 

life: 

narrations by 

patients with  

incurable 

cancer in 

palliative 

home care 

Kvalitativs

tudie med 

beskrivand

e design. 

Deltagarna 

hade alla levt 

med 

metastaserad 

cancer i flera 

månader och 

vårdades 

hemma av ett 

palliativt 

hemvårdsteam. 

Inklusion: att 

deltagarna var 

sängburna 50% 

av sin vakna 

tid. Exklusion: 

deltagare med 

demens eller 

minnesproblem

atik. 

2 kvinnor/ 6 

män. 

Deltagarna var 

mellan 35-83 

år, medelåldern 

var 56 år. Alla 

var över 18 år 

och från 

Jämtland i 

Sverige. 

Intervjuer 

genomfördes i 

deltagarnas hem 

mellan åren 

2004-2006. 

Intervjuerna 

varade i ca 

60min, de 

spelades in och 

transkriberades 

därefter 

ordagrant.  

Tolkande 

innehålls 

analys 

användes.  

Oechsle et 

al./ 

2014/Tyskl

and 

  

Relationsship 

between 

symptom 

burden, 

distress and 

sense of 

dignity in 

terminally ill 

cancer 

patients 

Kvantitativ 

tvärsnittsst

udie 

  

  

 

Inklusion: 

Cancerpatiente

r i palliativ 

vård 

Exklusion: 

kognitiv svikt 

 36 kvinnor/ 25 

män i åldern 

36-85 år. 

Medelålder 64 

år. Från 

Tyskland. 

 Enkäter  Pearson och 

Spearman. 

Statistiska 

analyser med 

hjälp av 

SPSS. 

Sand et al./ 

2009/Sveri

ge 

  

Coping 

strategies in 

the presence 

of ones own 

impending 

death from 

 Kvalitativ 

intervju 

studie  

Cancerpatiente

r i palliativt 

skede i 

multiprofession

ell hemvård. 

Viktigt i 

12 kvinnor/8 

män, ålder 

mellan 20-90 

år. Alla var från 

Sverige och 

ansåg sig icke 

Semistrukturera

de intervju 

guide skapades 

av författarna, 

diskuterades 

med 

Vid 

dataanalys 

användes en 

kvalitativ 

hermeneutis

k 



 

 

cancer studien var 

skillnader 

mellan kön, 

ålder, 

familjesituation

, arbete, 

diagnos, totala 

sjukdomstiden 

och i vilken fas 

sjukdomen var 

i. 

religiösa.  multiprofession

ella kollegor i 

det palliativa 

hemvårdsteamet 

och testades på 

två patienter.   

tolkningsmet

od.   

Sand et al./ 

2008/Sveri

ge 

  

Dying cancer 

patients 

experiences of 

powerlessness 

and 

helplessness 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ  

tvärsnitts 

studie. 

Inklusionskrite

rier: vuxna, 

svensktalande 

med 

cancerdiagnos 

och vårdades 

palliativt. 

Exklusionskrite

rier: kognitiv 

svikt, uttalad 

svaghet eller 

språksvårighete

r  

60 kvinnor/ 43 

män, mellan 

40-91 år, 

,medelålder 67 

år. Patienter 

rekryterades 

från fyra olika 

palliativa 

vårdenheter i 

två olika län i 

Sverige. 

Studien pågick 

mellan maj 

2004 till 

februari 2005.   

Enkäterna 

skapades av 

författarna. 

Validiteten av 

enkäten 

kontrollerades 

av läkare, 

sjuksköterskor 

och 

socialarbetare 

som hade 

erfarenhet av 

palliativ vård.  

Data 

analyserades 

med hjälp av 

kvalitativ 

innehålls-

analys och 

summerades 

med 

beskrivande 

statistik.  

Wilson et 

al./ 

2007/Kana

da 

  

Depression 

and anxiety 

disorders in 

palliative 

cancer care 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

intervju 

studie. 

 

Inklusionskrite

rier: god 

kognitiv 

förmåga, i 

palliativ vård, 

bedömd 

överlevnad 

högst 6 mån, 

förmåga att tala 

engelska eller 

franska och 

förmåga att 

delta i 

forskning. 

212 kvinnor/ 

169 män, 

medelålder 63,5 

år från 8 olika 

slag av 

palliativa 

vårdformer i 

Kanada. 

Semistrukturera

de intervjuer 

utfördes 

personligen och 

bandades. 

Bestämda 

frågorna  

ställdes enligt 

ett protokoll. 

T-test, Fisher 

test. Data 

analyserades 

med hjälp av 

SPSS 

Zimmerm

ann et al./ 

2010/ 

Kanada 

  

Determinants 

of quality of 

life in patients 

with advanced 

cancer 

Kvantitativ 

studie. 

Slumpmässigt 

urval. Patienter 

i långt 

framskridna 

stadier av 

cancer. 

Exklusionskrite

rier: 

otillräckliga 

kunskaper i 

engelska för att 

slutföra 

frågorna samt 

de som inte 

godkändes i 

kognitiv 

screening test. 

 

163 

kvinnor/122 

män i åldrarna 

28-88 år, 

medelålder 61 

år med 

avancerad 

cancer från ett 

sjukhus i 

Toronto 

Kanada. 

Patienterna 

fyllde i HQRL 

enkäter med en 

månads intervall 

under 4 

månader. 

 Data 

analyserades 

med hjälp av 

t-test och 

varians 

analys.  
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