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Bakgrund: Döendet är en normal process som ingen kan undkomma. Centralt i den 

palliativa omvårdnaden är respekten för patientens autonomi och självbestämmande. 

Upplevelserna av livskvalitet är starkt förenat med existentiellt välbefinnande. Det går inte 

lindra allt lidande endast det väsentliga i omvårdnaden går att lindra. För att främja en god 

kommunikation vid livet slut bör den vara hoppingivande och stödjande. Syfte: Syftet var 

att beskriva patienters upplevelser av sin sista tid i livet. Metod: En kvalitativ studie med 

narrativ ansats valdes som metod, datamaterialet baserades på sju självbiografier. 

Resultat: Ur analysen framträdde fyra kategorier: Ett annat synsätt på livet, Det svåra i att 

vara sjuk, Som patient få utöva egen vilja, Önskan att bevara livskvalitet med elva 

underkategorier. Konklusion: Ett annat synsätt på livet fås vid det ofattbara beskedet. Det 

svåra med att vara obotligt sjuk var fysiska symtom och skuldkänslor. Att bli sedd och den 

egna viljan prioriterades och önskan att bevara livskvalitet fanns.  
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Background: Death is a normal process from which there are no exceptions. Central 

aspects of palliative care is to respect the patients autonomy and right to make own 

decisions. How patients experience their quality of life is strongly associated to their 

existential wellbeing. It is not possible to ease all suffering, only those parts that are 

connected to the treatment. To be able to promote a good communication at the end of life 

is it necessary that it’s encouraging and supportive. Aim: The purpose of this thesis was to 

describe patients reported experiences as their life came to an end. Methods: A qualitative 

study with narrative approach was chosen as method, seven self-biographies were 

included. Results: Four categories emerged: Another perspective on life, The difficulties 

of being ill, As patient exercise own will, and The desire to retain life-quality with eleven 

subcategories. Conclusions: Another approach to life is obtained when the unimaginable 

news is notified. The difficultness about being terminally ill was physical symptoms and 

feelings of guilt. To be seen and their own will was a priority and the desire to preserve the 

quality of life. 
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INLEDNING  

I Sverige dör omkring 90 000 människor per år och de vanligaste dödsorsakerna är hjärt- och 

kärlsjukdomar samt tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2016).  Det innebär att oavsett var 

sjuksköterskor arbetar kommer de att möta patienter som är i livets slutskede. Att vårda en 

människa väl i livets slutskede skall prioriteras lika högt som livräddande åtgärder anser 76 % 

av tillfrågad svensk befolkning (Utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården, 

1995). Målet med omvårdnaden vid obotlig sjukdom är att ge patienten ett värdigt avslut på 

livet (World Health Organisation, 2016). Detta kan möjliggöras genom tillgång till en god 

palliativ vård för patient och dess anhöriga. I den palliativa vården har sjuksköterskor en 

avgörande roll vilket innebär att det krävs att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för 

vad patienter upplever i slutskedet vid obotlig sjukdom. Alla sjuksköterskor har krav på att 

vara uppdaterade och förhålla sig till en evidensbaserad vård. Detta innefattar ett ansvar att 

tillämpa detta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet för att garantera en god vård 

för patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Det är därför viktigt att studera 

upplevelser för att öka förståelsen och möjligheterna att erbjuda en god vård. För att då kunna 

möta patientens behov behövs fördjupade kunskaper om den sista tiden i livet vilket fokuseras 

i denna studie.  

 

BAKGRUND 

Vård i livets slut 

När döden är oundviklig träder livet in i ett slutskede (Nationella rådet, 2016). När en 

människa vårdas vid livets slut bör vårdandet ske enligt den palliativa vårdfilosofin. Själva 

begreppet palliativ har sina rötter i latinet och kan förstås som mantel. På så sätt tolkas det 

som en mantel som skyddar från kyla på ett beskyddande sätt. Detsamma menas med palliativ 

vård då lindrandet är det väsentliga och inte botandet (Sandman & Woods, 2003). År 1987 

etablerades begreppet palliativ medicin vilket omfattar forskning och vård av patienter med en 

överlevnad som förväntas bli kort. Denna specialitet formulerades när det inte längre fanns 

några möjligheter att bota sjukdom. Då övergår vården mot en palliativ inriktning (Kaasa, 

2001). 

Definition av palliativ vård är en strävan efter att lindra smärta och besvärande symtom 

(WHO, 2016). Palliativ vård innebär ett beaktande av döendet som en normal process, som 

varken ska påskyndas eller göras utdragen. Meningen är att ge livskvalité till den patient som 

lider av en livshotande sjukdom och dess familj. Detta bör göras genom en tidig identifikation 

och bedömning av behovet av symtomlindring som kan gälla fysiska, psykosociala och 

andliga aspekter (WHO, 2016; Seaman, Barnato, Sereika, Happ & Erlen, 2017). Vid livets 

slut kännetecknas den palliativa vården av att aktivt stödja patienterna till största möjliga 

välbefinnande och möjlighet att leva med värdighet. Detta genomförs genom en helhetssyn på 
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människan vilket omfattar patientens ålder, diagnos, skada och behov. En beskrivning av den 

palliativa vården är att det är en process som sker. En processbeskrivning ger stöd för de som 

vårdar och hjälper även patienter i unika situationer (Socialstyrelsen, 2013). 

För att skapa en förutsättning för en god samverkan mellan olika aktörer krävs en gemensam 

uppfattning av processen. Inom palliativ vård finns två olika faser, en inledande tidig fas och 

en sen fas (Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga fasen kan beskrivas som lång och dess syfte är 

att från ett patientperspektiv bevaka en livsförlängande behandling. Målet med detta är att 

främja livskvalitén under behandlingen. Den sena fasen är ofta kort och målet är att lindra 

lidande, främja patienters livskvalité samt även uppmärksamma närstående. Övergången 

mellan dessa faser är individuellt för olika patienter. Det är svårt att sätta en fastställd tidpunkt 

då behandlingen övergår från att vara livsförlängande till att enbart lindra lidande. 

Brytpunktsamtal bör ske vid övergången från den tidiga fasen till den sena fasen. När 

övergången sker till palliativ vård som inkluderas i den sena fasen, anses det att den 

livsförlängande behandlingen inte längre är meningsfull. Detta kan bero på att behandlingen 

kan ge större lidande genom biverkningar av behandlingen eller ge ökade symtom från 

sjukdomen. Dessa beslut tas gemensamt av ansvarig läkare, närstående och av patienten 

(Socialstyrelsen, 2013). Brytpunktssamtal görs för att ändra riktning i vården av patienter i ett 

palliativt skede till att främja livskvalitet istället för att skapa livskvantitet (Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith & Ragan, 2011).  

För att kunna uppnå en god palliativ vård utgår vården från fyra hörnstenar som innefattar 

symtomlindring, kommunikation, stöd till närstående samt multiprofessionellt samarbete 

mellan alla parter (Lundh Hagelin, Tishelman, Rasmussen & Lindqvist, 2013; Socialstyrelsen, 

2013; WHO, 2016). Symtomlindring innefattar att lindra svåra symtom exempelvis smärta 

men samtidigt bevara patienternas integritet och autonomi. Det innefattar även psykiska, 

sociala och existentiella behov. Avsikten med god kommunikation och en relation är att 

kontinuerligt föra samtal med patienten, anhöriga och vårdpersonal i syfte att främja 

patientens och anhörigas välbefinnande. Stöd till närstående ska ske både under sjukdomen 

genom att de tillåts vara delaktiga i vården men även få stöd efter dödsfallet. För att 

planeringen, samordning och ansvarsfördelningen mellan alla olika parter ska bli bra behöver 

alla ha samma gemensamma utgångspunkt i processen för god palliativ vård. Palliativ 

vårdfilosofi innefattar inte enbart specifika diagnoser som cancer, utan den innefattar även 

kroniska sjukdomar som medför ett lidande och död. Det är därför viktigt att ha detta i åtanke 

för att på bästa sätt kunna beakta allas unika behov. För att kunna uppnå en bra livskvalité för 

en patient som lever i livets slutskede är symtomlindring, delaktighet samt självbestämmande 

väsentliga delar (Socialstyrelsen, 2013). 

Att vårdas hemma 

Centralt i omvårdnad är respekten för patientens autonomi och självbestämmande. Genom att 

respektera självbestämmandet ökar tryggheten till patienten att göra fria val och ha en fortsatt 

kontroll över sin vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Regeringens skrivelse 

(2004/05:166) fastslår att patientens önskningar och självbestämmande kring att vårdas 

hemma ibland är svåra att uppnå. Det är därför viktigt att tillgodose dessa önskningar och 

möjligheter för patienterna att själva kunna bestämma vart de vill vårdas den sista tiden i livet. 
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För patienter som är äldre och har äldre anhöriga kan det vara svårt att ge tillräckligt med stöd 

i hemmen med hjälp av bara hemsjukvården. Det kan även finnas andra orsaker till att en 

döende patient inte kan vårdas i hemmet och att det inte finns några närstående som har 

möjlighet att hjälpa till (Regeringens skrivelse, 2004/05:166). 

Inom hemsjukvård finns avancerad vård exempelvis den avancerade palliativa vården (Beck-

Friis & Jacobsson, 2012). Den berör patienter som lider av livshotande sjukdomar och som är 

i behov av komplex samordning. För att vården ska bli effektfull är det av betydelse att den 

vårdande strukturen är densamma i hemmet som på en vårdavdelning på sjukhus. Det måste 

uppfyllas vissa krav för att få ha en palliativ hemsjukvård. Det kan vara att patienter själva 

väljer detta och vården ska vara tillgänglig alla dagar i veckan samt att det krävs att 

vårdteamet har en hög kompetens. Patienter ska inte heller bli påtvingade att vårdas hemma. 

Det krävs även att ansvarig läkare medverkar aktivt (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

Fördelarna är att patienter får bibehålla kontroll över sitt liv och får vistas i hemmiljöer som 

de känner sig trygga i (Broom & Kirby, 2012; Aoun, O'connor, Skett, Deas & Smith, 2012). 

Aoun et al. (2012) menar dock att en nackdel med att vårdas i hemmet är att många patienter 

känner sig ensamma och isolerade. 

Det finns olika vårdformer inom palliativ vård som hospice och specialiserad palliativ vård 

(Eckerdal, 2012). Denna specialiserade vård tas i bruk när den vanliga symtomlindrande 

vården inte ger ett gynnsamt eller tillräckligt lindrande resultat. Metoderna måste då ändras 

vilket medför att specialistvård blir nödvändig. I dessa fall kan även en specialisering kring 

bemötande i psykiskt komplicerade situationer vara nödvändig och kräver en utökad 

kompetens (Eckerdal, 2012). Tidigare forskning visar att patienter som erbjuds hospicevård 

istället föredrar att vårdas hemma (Broom & Kirby, 2012; Aoun et al., 2012). Den visar dock 

att det finns en oro hur närstående ska klara av detta. En del patienter känner skuld till 

närstående om de väljer att ta emot hospicevård, i rädsla över uppfattningen av att ge upp. 

Paralleller dras till att vara närmare döden vid inskrivning på hospice men även innebära en 

mindre börda för familj och anhöriga. Det kan även innebära ett trauma i sjukdomsprocessen 

att bli inskriven på hospice, då patienter ser sitt liv i en nedförsbacke (Broom & Kirby, 2012; 

Aoun et al., 2012). 

Hälsa och välbefinnande 

Begreppet hälsa beskrivs som ett tillstånd som inkluderas av friskhet, sundhet samt 

välbefinnande, som nödvändigtvis inte innebär frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1996). Hälsa 

är inte detsamma för varje enskild människa utan individuellt. För att beskriva hälsa används 

egenskaper som sund och frisk för att beskriva tillståndet. Begreppet och tillståndet 

välbefinnande innebär en känsla av välbehag och välmåga. Det är människans inre 

individuella upplevelser som begreppet välbefinnande sätts i relation till och som uttrycker en 

känsla. På samma vis sätts välbefinnande och hälsa i relation till varandra då det rör det egna 

tillståndet på ett fysiskt och psykiskt sätt (Eriksson, 1996). 

Förståelsen av hälsa och välbefinnande ger möjligheten till insikt över att hälsa kan 

förekomma även om patienter har drabbats av sjukdom eller annan ohälsa (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Leva med en obotlig sjukdom eller långvarig sjukdom innebär en 

bestämdhet, vilket betyder något som inte går att frigöra sig från och kan begränsa det 

vardagliga livet. I dessa situationer finns ändå en frihet genom hur patienter förhåller sig till 

den bestämdheten, tänka på hälsa kan vara svårt vid sjukdom. Med hjälp av god professionell 

vård och vårdpersonal kan möjligheten finnas att känna välbefinnande trots sjukdom. Med 

andra ord kan patienter vara diagnostiserade med en sjukdom men ändå må bra (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Forskning visar att det finns en överenskommelse kring det primära målet 

för palliativ vård (Johnson, 2011). Målet är att optimera livskvaliteten genom att möta behov 

både fysiskt, psykiskt och andligt. Däremot visas att livskvalitet är svårt att mäta, att det är ett 

subjektivt begrepp med olika innebörd för olika människor (Johnson, 2011). 

Existentiellt välbefinnande 

Strang och Strang (2012) förklarar att god livskvalitet är starkt förenad med ett existentiellt 

välbefinnande och det är därför viktigt att beakta i den palliativa vården. I krissituationer 

framträder ofta patienternas andliga och existentiella frågor och det är vårdpersonal som 

antingen blundar för dessa frågor eller bemöter dem. Sjukdom är inte bara en skada i kroppen 

utan även ett tillstånd som patienter kan befinna sig i, som de kan förändra och uppleva. 

Erfarenheter som patienter bär med sig hör samman med upplevelser de har kring livets 

mening, deras fruktan, och hopp samt existentiella och andliga behov. En patient ses inte som 

en skadad och sjuk kropp utan patienten betraktas genom en helhetssyn på det totala 

sammanhanget av behov som är fysiska, psykiska, sociala och existentiella (Strang & Strang, 

2012). 

 

En patient ses inte bara som en existentiell varelse utan det är betydelsefullt att förstå att 

erfarenheterna av sjukdom och döendet ger en bild av patienten som person (Lavoie, 

Blondeau & De Koninck, 2008). Att vara döende eller ha en svår obotlig sjukdom påverkar 

även existensen och hur patienten ser på sig själv. I livets slutskede är det betydelsefullt att ge 

stöd för dessa förändringar som patienten står inför gällande denna syn för att förstå hur 

effekterna av sjukdom och kommande död påverkar existensen (Lavoie et al., 2008). När 

existentiella och andliga behov uppmärksammas innebär det frågor som handlar om tillvaron, 

meningen och livet hos patienter samt relationer, döden, hopp och tro. Hur olika patienter 

berörs av dessa frågor är individuellt (Strang & Strang, 2012). Den mänskliga existensen 

innefattar sidor av relationer, skuld, ångest, mening, lidande, livet och döden (Strang & 

Strang, 2012; Lavoie et al., 2008).  

Lidande 

Begreppet lida innebär att pinas och våndas (Eriksson, 1994). Det betyder även att utstå och 

kämpa mot det onda som plågar människan. Begreppet betyder att en kamp förs mot det som 

människan tvingas leva med och utsätts för. Lidande hör inte bara samman med smärta utan 

lindande kan uppstå även om smärta är frånvarande. På samma sätt kan smärta finnas utan att 

det innebär ett lidande. Begreppet lidande har från år 1940 varit på väg att försvinna och har 

istället ersätts med olika termer. Dessa kan vara ångest, smärta och sjukdom. Begreppet 

lidande har avsubstantiverats, vilket betyder att det har tappat sin ursprungliga innebörd både i 

allmänna och i vårdsammanhang. En utveckling kan ses under de senaste åren då begreppet 
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återinförs inom vårdvetenskaplig- och i skönlitteratur. Fram till år 1920 genomgick inte 

begreppet någon nämnvärd betydelseförändring. Begreppets innebörd är; en plåga, ett kval 

och en smärta. Efter 1940-talet ses dock en förändring av lidandets betydelse, då beskrivs det 

istället som en sjukdom och smärta (Eriksson, 1994). Lidande kan definieras på olika sätt, 

både som extrem ångest och själsmärta. Det kan även ses som något som kan försvinna. 

Däremot går det inte undgå döendet och det är inte möjligt att bli frisk, vilket skapar en annan 

sorts lidande som inte går att lindra (Rattner & Berzoff, 2016). 

Det går inte lindra allt lidande, enbart det väsentliga i omvårdnaden går att lindra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). Lidande är en del av människan, dennes upplevelser är 

kopplat till det som tillskrivs en mening i händelser och förluster. Det är unikt och individuellt 

för varje människa och går att beskriva som en känsla av att förlora kontrollen. Det kan även 

betraktas som ett hot eller som en kränkning. Lidande begränsas inte bara till det som direkt 

skapar ohälsa som symtom, behandling och biverkningar utan det innefattar även hur 

patienters livssituation påverkas. Lidande kan vara orsakat av vården genom en vårdskada, 

utebliven vård eller ett kränkande bemötande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). För att 

förstå lidande som mångkulturell upplevelse måste det beaktas ur ett individuellt perspektiv. 

Lidande kan bero på fysisk eller psykisk smärta vilken kan innefatta och drabba en människa. 

Även vissa sjukdomar som förslagsvis cancer kan skapa ett lidande då det medför en rädsla 

inför självaste lidandet (Barton-Burke, Barreto & Archibald, 2008; Regeringens skrivelse, 

2004/05:166). 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att i vårdlidande har ofta maktlöshet en central roll. 

Då patienter ofta kan känna sig utlämnade, förminskade och samtidigt känna en känsla av att 

vårdpersonal inkräktar på deras integritet. Patienter kan känna att deras egen vilja inte blir 

tillgodosedd och det kan upplevas som att de stör vårdpersonalen i arbetet. Patienten har inte 

alltid någon ork eller makt att göra något åt saken. Då patienten inte har hälsan med sig 

förekommer ett speciellt beroende i vårdrelationen och patienten blir sårbar vilket innebär att 

de från början befinner sig i ett underläge (Dahlberg & Segesten, 2010). Maktlöshet är då en 

patient inte längre orkar ha kontroll eller föra en kamp över sitt liv (Rydahl- Hansen, 2005). 

Milberg, Strang och Jakobsson (2004) beskriver att det inte bara är patienter med obotlig 

sjukdom som upplever maktlöshet. Det kan även vara deras anhöriga, då detta ofta 

förekommer i kombination med frustration.  

Kommunikation 

I den palliativa vården är det betydelsefullt att kommunikation och samtal förs på ett 

begripligt sätt (Dunne, 2005). Detta kan ske genom att undvika användandet av medicinska 

termer som lätt kan skapa en missuppfattning och missförstånd, vilket inte bara är nödvändigt 

för patienterna utan även för närstående (Dunne, 2005). Kommunikation kan beskrivas som 

ett utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller fler parter. Det kan ske på flera olika sätt 

och inte endast verbalt utan även icke-verbalt, via beröring, nickningar, gester, aktivt 

lyssnande samt ögonkontakt (Eide & Eide, 2009). Kommunikation kan ske via aktivt 

lyssnande och att besvara önskningar, som är verbala och icke-verbala under ett samtal. Det 

innebär även att visa respekt och ödmjukhet inför varandra (Palos, 2014). Kontinuerlig 

utvärdering med reflektion av olika samtalsstrukturer bör ske för en effektiv kommunikation. 

http://his.worldcat.org/search?q=au%3AMargaret+Barton-Burke&qt=hot_author
http://his.worldcat.org/search?q=au%3ARaimundo+C+Barreto&qt=hot_author
http://his.worldcat.org/search?q=au%3ALisa+I+S+Archibald&qt=hot_author
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Utan detta kan inte patienternas värderingar förstås och ett samarbete kan inte utföras vilket 

medför att vården inte kan bli av god kvalitet (Webster, 2013).   

Det är viktigt att vara närvarande i samtalet i den vårdande kommunikationen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Ett samtal med en patient som befinner sig i livets slutskede kan vara både 

hoppingivande och stödjande men kan samtidigt vara hopplöst och omänskligt (Friedrichsen, 

2013). När ett samtal som innehåller existentiella frågor förs behöver det ske på patienters 

förutsättningar. Vid ett sådant allvarligt samtal ska tid finnas och att de inblandade behöver 

sätta sig ned på samma nivå och försöka skapa en främjande relation. För att underlätta svåra 

samtal bör ärlighet och ödmjukhet visas samt vara närvarade i samtalet och visa medkännande 

(Friedrichsen, 2013). I en studie av McCabe (2004) beskrivs att patienter upplever en brist av 

kommunikation då de inte får tillräckligt med den kontakt som de anses behöva. Patienterna 

upplever även att sjuksköterskor hellre fokuserar på sina arbetsuppgifter än att tala med dem. 

Patienterna känner sig i vägen och oviktiga och vill inte vara till besvär genom att ställa frågor 

eller störa i arbetet.  De upplever att sjuksköterskor inte utför en personcentrerad vård då 

bristen på en god kommunikation föreligger. Sjuksköterskorna gör istället antaganden om de 

behov och problem som patienterna har (McCabe, 2004). 

PROBLEMFORMULERING 

Att få diagnosen obotlig sjukdom som leder till döden är starkt förknippat med ett lidande, 

men trots detta kan känslan av ohälsa vändas till stunder av hälsa och välbefinnande. 

Forskning visar att patienter som erbjuds hospicevård istället föredrar att vårdas hemma. Att 

vara döende eller ha en svår obotlig sjukdom påverkar existensen och hur patienten ser på sig 

själv. I livets slutskede är det betydelsefullt att ge stöd för dessa förändringar som patienten 

står inför gällande denna syn för att förstå hur effekterna av sjukdom och kommande död 

påverkar existensen. I sjuksköterskans profession ligger ansvaret att främja hälsa och 

välbefinnande samt se varje patient som unik och kunna bidra med en värdig sista tid i livet. 

Dessutom ska sjuksköterskan arbeta evidensbaserat, detta ställer krav på kunskap och 

förståelse för vad patienter får genomgå. För att få ökad kunskap om patientens egna 

upplevelser av att vara i livets slutskede avser denna studie att beskriva deras upplevelser av 

sin sista tid i livet.  

SYFTE  

Syftet med denna självbiografistudie var att beskriva patienters upplevelser av sin sista tid i 

livet. 
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METOD 

Kvalitativ studie med narrativ ansats valdes som metod till denna studie. Studien baseras på 

självbiografier för att få fram upplevelser kring det valda området. Patienters upplevelser och 

behov kan studeras genom kvalitativa studier som utgångspunkt (Friberg, 2012). En narrativ 

analysmetod är lämplig när en granskning och analys av patienters livsberättelser ska göras. 

En analys av berättelser kan öka kunskapen om hur en patient upplever sin livsvärld, sitt 

lidande och sin vård. Narrativ analys strävar efter att inte styras av teorier eller färdiga 

kategorier. Den som analyserar behöver ha ett neutralt förhållningssätt och ha tålamod samt 

inte analysera texten i förväg för att senare få en äkta bild av innehållet (Dahlborg-Lyckhage, 

2012). 

Urval 

Inklusionskriterier var självbiografier skrivna av patienter med obotlig sjukdom. De skulle 

vara skrivna av svenska medborgare, både av kvinnor och män samt publicerade på svenska. 

Exklusionkriterier var att självbiografierna inte var skrivna av anhöriga eller vårdpersonal och 

patienter som inte var i livets slutskede.  

Datainsamling 

Den nationella databasen LIBRIS användes för att finna väsentlig litteratur som svarade på 

syftet till denna studie. Första sökningen för att finna självbiografier som beskrev patienters 

upplevelser av livets slutskede gjordes med orden: livets slut* som gav 852 träffar. Denna 

sökning genererade i ett stort antal träffar och ingen självbiografi valdes. Därför avgränsades 

sökningen med specifika ord som: cancer*, biografi* och patient* som gav 224 träffar, då det 

blev ett stort antal träffar valdes inte någon självbiografi i detta stadie. En tredje sökning 

gjordes med orden: cancer*, biografi*, patient* och avgränsning med ”böcker på svenska” 

vilken genererade i 183 träffar och tre självbiografier valdes. En fjärde sökning gjordes med 

orden: självbiografi*, ALS* och patient* som resulterade i fyra träffar och två självbiografier 

valdes till studien. En femte sökning gjordes med orden: biografi*, ALS* och narrativ* och 

avgränsningen ”böcker på svenska” som gav 138 träffar och en självbiografi valdes. 

Högskolebiblioteket i Skövde på hyllan för sjukdomsberättelser fanns den sjunde 

självbiografin som valdes till studien (bilaga 1). Två av dessa sju självbiografier var skrivna 

av samma författare. Valet av båda självbiografierna gjordes då den andra boken var en 

uppföljning. Dessa valdes ut för att få med hela upplevelsen av hela sjukdomsförloppet in i 

det sista.  Böckerna funna genom LIBRIS lånades från högskolebiblioteket i Skövde och 

Tidaholms stadsbibliotek. Sammanfattningarna till biografierna lästes igenom för att få en 

övergriplig bild om de lämpade sig till studien. Totalt kom sju självbiografier att ingå i 

studien vilka är: 

1.  Gidlund, Kristian. I kroppen min - resan mot livets slut och alltings början. 2013. 

Kristian föddes 1983. Han spelade i bandet Sugarplum fairy och arbetade som journalist. 

Kristian får kämpa mot cancer som han drabbas av år 2011. Efter att ha bekämpat cancern 
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kommer den senare tillbaka och han får beskedet att den är obotlig på hösten 2012. 

Självbiografin är baserad på hans blogg och har senare tryckts. Han beskriver hur hans liv 

fortsätter efter diagnosen och hur hans framtid förändrar sig. Sorgen beskrivs över att aldrig 

kunna bli pappa eller faktumet att han kommer tvingas lämna sina anhöriga.  

 

2.  Gidlund, Kristian. I kroppen min - vägsjäl. 2013. 

Denna bok är en uppföljning av Kristians tidigare bok I kroppen min - resan mot livets slut 

och alltings början. Självbiografin beskriver känslor och tankar kring den sista tiden i livet. 

Boken är baserad utifrån författarens blogg och han skriver tills några dagar innan han dör.  

 

3. Jansson, Tina. Om det bara var jag. 2011. 

Tina är född 1964. Hon är utbildad till NO-lärare. Bosatt i Örebro med sin man och sin tre 

barn. Det var år 2006 som Tina upptäckte ALS. Utifrån hennes obotliga sjukdom valde Tina 

att börja blogga om sitt liv som sedan blev grunden för hennes bok. Hon beskriver hur ALS 

påverkar hennes liv och hur den medför förändringar både för henne och hennes familj. 

 

4. Lindquist, Ulla-Carin. Ro utan åror. 2004. 

En självbiografi skriven av TV-journalisten Ulla-Carin Lindqvist som får diagnosen ALS. 

Författaren har ett snabbt sjukdomsförlopp och hon beskriver sina känslor och tankar kring att 

snart behöva lämna sina barn och anhöriga. Hon beskriver sina upplevelser inför den 

kommande död och kärlek hon upplever. 

 

5. Fant, Maj. Klockan saknar visare. 1994. 

Maj Fant arbetade som författare och journalist samt var utbildad socionom. I hennes 

självbiografi beskriver hon när drabbas av ALS och sjukdomstiden efter detta. Hon beskriver 

känslor och tankar samt hur hennes liv påverkas efter diagnosen. Då hon drabbas av en 

obotlig sjukdom med relativt kort sjukdomsförlopp får läsaren följa hennes sista tid i livet. 

 

6. Thuvesson, Johnny. Att vilja leva. 2006. 

Johnny påbörjar en kamp efter att han drabbats av en allvarlig hjärtinfarkt som medför 

komplikationer som hjärtsvikt. Därefter fick han besked om att han har drabbats av obotlig 

prostatacancer. Han hade enbart några månader kvar att leva om åtgärder inte inleds. Johnny 

beskriver i boken hur han upplever hur det är att leva med en obotlig sjukdom och hur han 

upplever vården. 

 

7. Hav Lundkvist, Marie. Med rullstol i grönsakshissen - om hopp och optimism i en tid av 

förlust och utsatthet. 2014.  

Självbiografi skriven av företags kvinnan Marie Hav Lundkvist och hennes resa då hon 

drabbats av en svår muskel- och nervsjukdom. Sjukdomen leder till ett liv i rullstol och 

medför grav hörselnedsättning och kognitiva förändringar. Det finns ingen bromsmedicin och 

Marie beskriver vården och de upplevelser hon står inför i livets slut.  

Analys 

Datamaterialet analyserades med en modell beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012) En 

narrativ analys innebär att datamaterialet delas upp i helhet – delar – helhet. Självbiografierna 
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delades upp mellan författarna, en författare läste tre självbiografier och den andra fyra. För 

att ha studiens syfte tydligt i minne skrevs detta ner och fanns med under läsprocessen. I det 

första steget i analysprocessen lästes datamaterialet igenom ett flertal gånger för att få en 

förståelse för helheten. Analysens andra steg handlade om att få fram delar. För att få fram 

relevanta delar som svarade mot syftet markerades avsnitt i texterna med färglappar. Ur de 

markerade textavsnitten kunde sedan meningsbärande enheter identifieras, dessa antecknades 

sedan i ett dokument med sidhänvisningar för att senare kunna referera rätt i studiens resultat. 

De meningsbärande delarna lästes även från datakällans original för att inte ta meningar ur sin 

kontext och för att uppmärksamma eventuell förförståelse. När denna granskning var gjord 

fick de meningsbärande enheterna preliminära koder som markerades med var sin färg. 

Därefter skrevs de ut och klipptes isär. Det sista steget innebär enligt Dahlborg-Lyckhage 

(2012) att analysera för att få fram en ny helhet av delarna. Detta skedde genom att de 

meningsbärande delarna lades i högar med likheter och skillnader för att senare kunna 

särskilja dem. Efter ytterligare analysarbete om vad innebörden i delarna var som fanns under 

likheter och skillnader kunde kategorier och underkategorier fastställas. I detta sista steg 

kunde en ny helhets sammanhang presenteras i resultatet. Citat nyttjades för att förstärka 

textens innehåll.  

Etiska överväganden 

Denna studie följde forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtyckeskravet tillgodosågs då författarna själva publicerat sina upplevelser i 

självbiografier. Innehållet var då offentligt och kunde brukas i forskningssyfte. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs då obehöriga inte tog del av forskningsprocessen och 

sanningen förvanskades inte. Nyttjandekravet beaktades då all information som samlades in 

till studien endast användes till forskningens ändamål. Datamaterialet som ligger till grund för 

denna studies resultat behandlades med respekt och noggrannhet för att bibehålla dess 

innebörd och för att undvika förvridning och feltolkning.  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra kategorier och elva underkategorier som 

beskriver patienters upplevelser av sin sista tid i livet. Dessa kategorier presenteras i tabell 1.  

Tabell 1.  Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier 

 

Underkategorier 

Ett annat synsätt på livet Det ofattbara beskedet 

Förtvivlan och acceptans 

Livet med andra ögon 

Det svåra i att vara sjuk När kroppen sviktar 

Starka skuldkänslor 

Som patient få utöva egen vilja 

 

Missnöje över vårdpersonal 

Gott stöd från vårdpersonal 

Trygg i det egna hemmet 

Från livsförlängande till lindrande 

Önskan att bevara livskvalitet Njuta av livet 

Ovärderligt stöd från anhöriga 

 

Ett annat synsätt på livet 

Kategorin ett annat synsätt på livet handlar om ett förändrat liv efter beskedet om att ha 

drabbats av obotlig sjukdom. Detta innefattar det ofattbara beskedet, förtvivlan och acceptans 

och livet med andra ögon.  

Det ofattbara beskedet 

 

Att få sin diagnos och kunskap om att livet var på väg att ta slut, upplevdes som osannolikt 

och att detta hade drabbat just dem och deras liv. Hoppet fanns ännu kvar om att det fanns 

möjlighet till ett botemedel som skulle hjälpa dem bli friska. Det upplevdes helt osannolikt att 

livet skulle ta slut och det fanns bara ett mål i sikte och det var att bli frisk igen. För vissa 
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informanter var det svårt att ta till sig vetskapen om att inte kunna leva länge till, livet hade 

blivit tidsbegränsat och ingen kunde säga när det skulle ta slut (1, 2, 3, 4, 5). 

 

Något som i sammanhanget upplevdes betydelsefullt var hur beskedet om obotlig sjukdom 

gavs. Vårdpersonalen avsatte tid att besvara frågor och gav information på ett lättförståeligt 

sätt. Vårdpersonalen satte sig ner på samma nivå och avskilt tillsammans med vissa 

informanter för att delge det svåra beskedet. Vårdpersonal gav beskedet på ett respektfullt och 

empatiskt vis, med beröring och återkopplande frågor uppmärksammandes att beskedet hade 

blivit förstått. Detta upplevdes som betydelsefullt då beskedet gavs om att det inte längre 

fanns något att göra (2, 4, 5, 7). 

 

”Kan detta verkligen gälla mig? Det står att min sjukdom är obotlig. Att jag behandlas 

med palliativ vård - alltså den för livets slutskede. Jag har inte tid med det här. Jag har 

ju hundratals saker att uträtta. Det kan inte vara något annat än ett missförstånd. 

Läkarna måste ha blandat ihop journalerna. Det här livet kan inte vara mitt.” (Gidlund, 

2013a, s. 282). 

 

Förtvivlan och acceptans 

När sjukdomen inträdde upplevdes en bottenlös förtvivlan, med skräck inför döden och livet 

kom att innehålla mycket rädsla och gråt. Därefter blev sjukdomen mer införlivad i vardagen. 

Faktumet över att inte kunna bli frisk utan att sjukdom kommer ta livet i förtid, inleddes till en 

början med självömkan som senare efterföljdes av en förhoppning av att göra det bästa av 

situationen. Denna stundande situation var svår att greppa och hur den skulle hanteras fanns 

ännu ingen kunskap om. I ett försök att göra sitt bästa bearbetades till slut tankarna och 

känslorna över att livet snart kommer ta slut (1, 3, 4, 5, 6). Informanterna var med och 

planerade sin egen död tillsammans med anhöriga och genom detta ingav upplevelsen om 

delaktighet vilket var en viktig del i bearbetningen av dödsbeskedet. Involveringen av 

anhöriga i tankar kring hur deras efterlämnade kropp skulle tas om hand upplevdes som en 

viktig del i bearbetningsprocessen (2, 4). Informanterna kom till insikten om att rädsla inte 

längre infann sig på samma sätt då ödet hade bearbetats och accepterats. Det förekom nu 

tacksamhet för allt som utförts i livet och allt som de ser fram emot att göra och de minnen 

som skapats (2, 3, 6). 

”Man vänjer sig. Vid allt. Andra egenskaper har tvingats fram, förstärkts. Kanske. Att 

mitt tålamod skulle tåla så mycket. Att jag hade den där förmågan att acceptera.” 

(Jansson, 2011, s. 225).  

Ständigt närvarande i processen var ovissheten som till en början innefattade diagnosen, 

symtom och vad dessa innebar. Senare upplevdes ovissheten kring hur lång tid som fanns 

kvar att leva och hur den sista tiden i livet kommer att bli (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Ständigt 

närvarande var den oro som handlade om det som hände i kroppen och om möjligheten fanns 

att kunna fortsätta leva ett värdigt liv. Se fram emot högtidsstunder och skapa planer var nu 

något som blev svårt att göra eftersom de inte visste hur lång tid som fanns kvar och om det 

överhuvudtaget fanns möjligheter till att uppleva detta tillsammans med närstående eller inte 

(1, 2, 4, 5, 7). En acceptans förekom då rädsla för döden inte upplevdes i ett senare skede. 
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Känslan av orättvisa över att ha drabbats av sjukdom fanns inte längre, för att de ansåg att 

ingen kan göras ansvarig för att just de drabbats av en obotlig sjukdom. 

Informanterna beskrev en medvetenhet om sitt öde och att de vande sig vid tanken om 

sjukdomen aldrig kommer försvinna utan istället gradvis kommer leda till försämring. De 

beskrev hur de accepterade detta och valde att inte älta det för att på så sätt kunna bearbeta 

processen av livets slut (1, 2, 3). 

“Jag går inte och tycker att det är orättvist att just jag skulle bli sjuk. För vad är 

rättvisa?” (Jansson, 2011, s.12). 

Livet med andra ögon 

 

Då informanterna fick besked om att existensen var hotad beskrevs upplevelsen att livet 

började ses ur andra ögon. Omvärlden betraktades på ett annat sätt och genom sjukdom kom 

insikt i att det är livet som var det väsentliga (1, 4, 5, 6). Varje dag upplevdes vara en nära 

döden upplevelse, en situation som inte gick att ta sig ifrån levande. Sjukdom var ständigt 

närvarande i tillvaron, den höll dem i ett hårt grepp och ett fångenskap upplevdes. Existensen 

upplevdes som hotad. Själva döden var i vissa fall inget som skrämde, rädslan hade blivit 

något som upplevdes varje dag. Uppfattningen av rädsla bearbetades och det blev tydligare att 

de vande sig vid tanken (1, 2, 3).  

 

Då existensen var hotad kom även funderingar kring att aldrig få bli gamla och hur anhöriga 

kommer att påverkas. Tanken på att inte kunna ta hand om sina närstående var något som de 

tänkte på. Drömmar kring att inte i framtiden få skapa egna familjer och synen på framtiden 

förändrades när existensen blev hotad. Det framkom funderingar kring om det inte vore 

enklare att istället avsluta sitt eget liv genom egna handlingar än att vänta på en utdragen 

process. Beslutet att fortsätta leva påverkades av skulden som skulle infinna sig gentemot 

anhöriga och skuldkänslorna över att inte ha kämpat tillräckligt (1, 2, 3, 4). Informanterna 

upplevde att sjukdomen inte var hela existensen, den fanns med dem och hotar livet, men 

sjukdomen var inte allt. Sjukdomen har givit en känsla av att finna sig själv och lidandet som 

genomgicks vändes till en livsvilja. En vilja att styra över sitt liv och inte låta sjukdomen göra 

det skapades. Upplevelsen om att livet kommer ta slut inom en snar framtid accepterades 

genom det faktum att alla människor någon gång kommer att dö, bara att deras död kommer 

tidigare och den tanken vande sig flera informanter vid (3, 4,7). 

 

”Jag är inte min kropp. Jag är i den. Den är sjuk, men min ande är frisk. Mitt själv 

är min själ och den är stark. Lidandet kan bli min styrka. Urkraften. Som när barnets 

huvud roterar ur livmodern. Vet att det ska sluta. Gör mig stark. Lugn.” (Lindquist, 

2004. s. 90). 
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Det svåra i att vara sjuk 

Kategorin det svåra i att vara sjuk handlar om hur kroppen är i förändring och vad allt detta 

innebär att vara obotlig sjuk. Detta innefattar när kroppen sviktar och starka skuldkänslor.  

När kroppen sviktar 

Det som tynger mest i livets slutskede upplevdes vara tröttheten. Den var ständigt närvarande 

och det gick inte göra något åt den. Sjukdomsförloppet och läkemedel hade biverkningar som 

dåsighet, fysisk och psykisk trötthet. Tröttheten kom vid oväntade situationer och upplevelsen 

kring maktlöshet infann sig då den inte gick att bota eller bli av med (1, 3,6). I livets slut var 

smärtor något informanterna upplevde och sjukdomsprocessen sågs som en fysisk prövning. 

Kroppsfunktioner försvann och upplevelsen kring att kroppen inte var tillräcklig uppenbarade 

sig vilket skapade ett lidande (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

“Det finns mycket som gör ont när slutet har börjat.” (Gidlund, 2013b, s.198).  

Starka skuldkänslor  

Bli en belastning för sina anhöriga var något som informanterna upplevde, över detta infann 

sig känslan av skuld över att anhöriga kommer lämnas och att de tvingas genomgå mycket 

sorg. Det infann sig även en skuld över hur sjukdomen inte bara påverkade dem utan även 

andra i deras liv. För att underlätta för anhöriga vidtogs åtgärder så praktiska problem 

klarades av då de fortfarande orkade göra detta i ett försök att lätta skuldkänslorna (1, 2, 4, 6). 

En otillräcklighet mot anhöriga upplevdes då de inte kommer finnas kvar för att ge tröst, hålla 

om och läsa böcker för barnen i framtiden. Smärta och ilska var då starka känslor som 

uppkom (3, 4). Såra dem som älskas mest var något som var hjärtslitande och det som 

skapade starkast skuldkänslor, trots detta fanns insikten över att detta inte var ödet som gick 

att komma ifrån och som inte heller var självvalt (1, 2, 3). Det fanns en önskan kring att 

minska lidandet vilket ledde till en längtan efter att dö och att förloppet inte skulle bli 

långvarigt på dödsbädden (1, 2). 

 ”Jag känner mig som ett svin, som en svikare. Vilken rätt har jag att skapa så mycket 

sorg och smärta för så många? Det gör så ont i mig att jag önskar att jag redan vore 

död!” (Thuvesson, 2006, s.211).  

 

Som patient få utöva egen vilja 

Kategorin att som patient få utöva egen vilja handlar om möten med vårdpersonal där 

informanter vill få bestämma själva. Detta innefattar dels missnöje över vårdpersonal men 

också å andra sidan gott stöd från vårdpersonal, trygg i det egna hemmet samt från 

livsförlängande till lindrande. 
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Missnöje över vårdpersonal 

Det fanns tillfällen då informanterna inte uppfattade samtal och möten med vårdpersonal som 

positiv och betydelsefull. I möten med läkare som visade ett ointresse och valde att inte 

kommunicera resulterade detta i rädsla över att ställa frågor vilket medförde att samtalet inte 

blev givande dem emellan. I flera fall upplevdes att vårdpersonal talade över huvudet och inte 

direkt till den berörda. I den personliga omvårdnaden blev informanterna kränkta över att de 

ibland blev omtalade i tredje person och inte var delaktiga i beslut och planering. I vissa fall 

fördes samtal via telefon och anhöriga eller assistenter förde konversationen. Uppfattningen 

över att kunna tala för sig själv fanns vilket gjorde att det uppfattades negativt när andra förde 

deras talan (2, 4, 5, 7).  

En informant upplevde att han blev kränkt av vårdpersonalens bemötande då hans vilja och 

självbestämmande var borta vid inläggning på sjukhus. Han fick inte information kring 

behandling och undersökningar i förväg innan de skulle ske vilket uppfattades som kränkande 

(6). En annan informant uppfattade kommunikationen mellan vårdpersonal som bristfällig i 

vissa fall då ett ordentligt samarbete saknades mellan personalen (1). 

“Jag undrade vad detta hmm … betydde, men tordes inte störa honom för han var inne 

i sin värld just då. Så satte han olika instrument på min näsa och fler tester 

genomgicks. Fortfarande bara hmm … “(Hav Lundkvist, 2014. s 19). 

Gott stöd från vårdpersonal 

 

Under hela sjukdomsförloppet och i livets slutskede upplevde en del informanter att behovet 

av stöd var stort. Känslan över behovet av en hjälpande hand var stor och den fanns där när 

behovet uppkom för informanterna. Vårdpersonal var villiga till att stödja och att detta inte 

innebar en belastning var en gemensam känsla (3, 4). Göra anhöriga delaktiga och som 

vårdpersonal vara engagerad och stödjande var något som uppfattades positivt. Barnen blev 

involverade och fick stöd för att kunna bearbeta processen. Det var den vårdpersonal som 

fanns nära inpå och som var med i omvårdnadsarbetet kring informanten som upplevdes vara 

den som gav mest stöd och tröst i den svåra tiden. Genom beröring och närvaro gav 

sjuksköterskorna, undersköterskorna eller assistenterna stöd och tröst i alla typer av möten 

vilket informanterna upplevde som värdefullt (4, 5). 

 

“Idag kan sjukvården ofta bota, ofta lindra - men hur är det med tröst? Hur hinner 

sjukvården med den tröstande delen av vården? Jag möter så många tröstare. Bland 

dem som läkarna kallar “underpersonal”. Hemtjänsten. “(Lindquist, 2004, s. 110). 

Trygg i det egna hemmet 

Den hjälp som gavs i det egna hemmet under sjukdomsförloppet har varit värdefull. Alla fick 

vård i sina hem men att få möjlighet till denna vårdform var inte alltid enkelt. Informanterna 

beskrev att det krävdes ansökningar för att få assistans i det egna hemmet. Det beskrevs hur 



17 

 

en överlämning av den egna kroppen gjordes till att ligga i andra människors händer. Känslan 

av att en annan människa tog hand om dem som människor och berörde den egna kroppen 

med värdighet och respekt var trygghetsingivande. Det egna beslutet att få dö i hemmet blev 

respekterat. Avancerad hemsjukvård och specialiserad hjälp erbjöds i hemmen av olika team 

och genom att ta beslutet att vårdas hemma upplevdes att det är informanten själv som hade 

kontrollen över sitt liv. Det infann sig en tacksamhet över att i livets slutskede få ta egna 

beslut och behålla sin integritet. Hemmiljön föredrogs då det var där som tryggheten fanns 

och närheten till anhöriga. Omvårdnad gavs dygnet runt av vårdpersonal som hade skapat en 

trygg relation (2, 3, 4).  

 

”Palliativ vård för att lindra lidande och förbättra livskvaliteten när bot inte är möjlig. 

Det är vård i livets slutskede. “Livskvalitet” - varför inte “dödskvalitet”, att få fullfölja 

sitt liv, värdigt, nära dem man älskar. Jag ligger bland dun och bolster och hör hur 

livet här i huset går vidare.” (Lindquist, 2004, s. 192). 

Från livsförlängande till lindrande 

 

Det som blev det väsentliga då beskedet kom att sjukdomen inte gick att bota var att erhålla så 

mycket tid som möjligt. I detta skede inleddes behandling som istället för botande var 

livsförlängande. Den behandling som genomgåtts i botande syfte avslutades när den inte 

längre var effektiv. Några informanter var missnöjda med denna behandlingsstrategi, då 

upplevelsen infann sig att det var ingen idé att lägga resurser på en patient som ändå snart 

kommer dö. Dessutom upplevdes det att vårdpersonal resonerade mycket ur en ekonomisk 

synvinkel (1, 2, 6). Känslan av att de inte var villiga att bekosta behandling som inte var 

effektiv var nedslående för informanterna som ändå snart skulle dö (2, 6). När behandlingen 

övergick från livsförlängande till lindrade upplevdes den som bra, då den lindrar det lidandet 

som upplevdes. I hjälpen med tankar och behovet av stöd med de psykosociala tankarna var 

kontakten viktig med präster, kuratorer och psykologer (1, 2, 4, 6). Informanterna fick 

lindring via läkemedel i slutskedet för att slippa smärtor och lidande. De fick information 

kring att den vård som gavs ansågs nu vara palliativ vård (2, 4, 5).  

 

Vissa läkemedel medförde ett lidande då biverkan av dem gav en känsla av att inte vara 

närvarande och detta upplevdes värre än det tillstånd som försöktes lindras. Detta ledde till att 

informanterna valde bort att inte ta alla läkemedel. Trots detta upplevdes en känsla av 

trygghet att veta att det fanns läkemedel att ta när symtomen blev för svåra vilket dämpade 

oro. Det fanns läkemedel som upplevdes ha effekter som drogande. I vissa fall upplevdes 

detta som lugnade då den verkliga känslan och verklighetsuppfattningen tonades bort (2, 4, 5). 

Gemensamt för alla informanter var att en trygghet fanns att de kunde välja att bli drogade 

precis i slutskedet.    

  

“Är det här vad man kallar palliativ vård? frågar jag doktorn med de gula flätorna. 

Hon sitter vid min sängkant och vi har tid att tala medan morfinet verkar.” (Lindquist, 

2004, s. 191). 
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Önskan att bevara livskvalitet  

Kategorin önskan att bevara livskvalitet handlar om att finna glädje i livet men också 

tacksamhet till anhöriga som bistår trots obotlig sjukdom. Detta innefattar njuta av livet och 

ovärderligt stöd från anhöriga.  

Njuta av livet 

Det som uppskattades mest i livets slutskede och det som informanterna ville hålla fast vid var 

livskvaliteten. Finna glädje och njutning i stunder och situationer skapade livskvalitet i den 

svåra livssituationen. Det prioriterades att finna njutning i livet och ta vara på varje ögonblick. 

Tacksamhet infanns för varje dag och varje sekund upplevdes som viktig för att vara 

närvarande i nuet och för att genomföra sådant som fortfarande kunde göras. Sjukdomen 

ledde till en annan inställning till livet, eftersom det var hotat togs tiden till vara och en känsla 

av närvaro skapades. Tid ägnas åt det som skänkte glädje och en känsla av välmående (3, 4, 

6). Det var genom livskvaliteten som styrka skapades att kämpa för att leva vidare och inte ge 

upp kampen. För att öka sin livskvalitet ägnades och spenderades tid i miljöer som skänkte 

njutning. Natur, husdjur, sol och värme, vänner och familj var det som ökade livskvaliteten 

och gjorde att sjukdomsförloppet gick att uthärda (1, 2, 3, 4, 5, 6). 

Relationer och möten med andra människor skapade livskvalitet som låg till grund för hur den 

sista tiden i livet upplevdes. Närhet gjorde så det gick att tänka på annat och i vissa fall ledde 

intima relationer till att för en stund glömma sjukdomen (1, 3, 6). Det som sänkte 

livskvaliteten påpekades vara att framtidsdrömmar begränsades och att nätterna kantades av 

mardrömmar (2, 4, 6). 

 

”Kanske är det trots att bättre för alla parter om jag får vara den jag är, den tid jag har 

kvar. Får behålla min livskvalitet och min livsglädje så länge som möjligt. Får leva 

och njuta av livet så länge det går” (Thuvesson, 2006, s. 201). 

 

Ovärderligt stöd från anhöriga 

För att uppleva livskvalité i livets slutskede upplevde informanterna att stödet från anhöriga 

hade en betydelsefull roll. Stödet visade sig i former som kärlek, beröring, tröst och någon 

som lyssnade. Tacksamheten över att anhöriga valde att stanna vid deras sida och fanns 

närvarande var stark. Familjens stöd och tålamod gav en mening med livet och då svåra beslut 

togs uppskattades stödet av anhöriga. Även närvaron av någon anhörig då negativa besked 

förmedlades upplevdes väldigt värdefullt och viktigt för känslan av välbefinnande. Det 

vardagliga livet fortsatte som vanligt uppfattades som positivt och att stöd gavs från anhöriga 

till att fortsätta med detta (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Anhöriga fanns vid sidan om och utförde det som 

kroppen inte längre klarade av var väldigt betydelsefullt. Anhöriga blev deras armar och ben 

och tacksamhet var inte bara det som upplevdes utan kärlek var grunden till detta stöd. I 

situationer då anhöriga fick utföra omvårdnaden var känslan av trygghet stark, och det 

uppfattades ovärderligt att få detta stöd (3, 4,5).  
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“Kärlek, omtanke och medmänsklighet är viktigare än någon medicin.” (Thuvesson, 

2006, s. 286). 

Resultatsammanfattning 

När informanterna fick det ofattbara beskedet bemöttes detta med hopp och förtvivlan. Det 

upplevdes osannolikt att vara döende och till en börjande levde de i förnekelse. Betydelsen av 

ett gott bemötande av vårdpersonal beskrevs och även hur frågor bemöttes vilket ansågs 

positivt. Till en början upplevdes skräck inför döden med mycket gråt, därefter blev 

situationen mer accepterad och de försökte göra det bästa av situationen. Rädslorna var 

därefter inte på samma sätt och ödet accepterades. Livet började ses ur andra ögon efter att 

dödsbeskedet delgavs och insikten kring att existensen var hotad. Många existentiella tankar 

uppkom, tankar om att aldrig kunna åldras, kunna ta hand om sina anhöriga eller att få skapa 

egna familjer. Tröttheten var det värsta som upplevdes i livets slut som symtom på döendet. 

Skuldkänslor framkom då anhöriga tvingades gå igenom mycket sorg. Hur kommunikationen 

skedde från vårdpersonal upplevde vissa informanter vara bristfällig då mycket information 

inte framkom och samtal skedde över deras huvuden. Kränkningar och brist på 

självbestämmande var något som förekom. 

Vården som skedde i hemmet ansågs vara värdig och respektfull. Få möjligheten att vårdas 

hemma ingav en trygghet och en tacksamhet för känslan av självbestämmande över sitt liv. 

När några informanter upplevde att då behandlingen övergick till lindrande istället för 

botande upplevdes det att vården inte ville lägga resurser på patienter som ändå snart skulle 

dö. I livets slutskede ansågs relationerna vara det som gav livskvalitet och att även anhöriga 

och barn fick vara delaktiga och gavs stöttning av vårdpersonal under processen. På grund av 

livssituationen togs dagarna mer på vara och informanterna försökte njuta så mycket som 

möjligt. Tacksamheten över varje extra dag och för varje nytt minne som skapades fanns och 

gav en styrka att fortsätta kämpa för mer tid. Däremot påverkades livskvaliteten negativt av de 

framtidsdrömmar som krossades och för allt som de inte kommer kunna uppleva. Stödet som 

gavs från anhöriga upplevdes vara ovärderligt och det fanns en stor tacksamhet att hela tiden 

ha någon nära i livets slutskede samt att inte behöva gå igenom processen själv.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien bygger på självbiografier skrivna av patienter som drabbats av obotlig sjukdom. De 

var medvetna om att snart befinna sig i livets slutskede och självbiografierna beskrev 

patienters egna uppfattningar av situationen. För att få de egna upplevelserna beskrivna var 

det lämpligaste sättet att använda självbiografier då samtliga självbiografier var skrivna av 

patienterna själva vilket gjorde dem till primärkällor. Detta anses öka trovärdigheten i studien.  

Inklusions- och exklusionskriterier har avgränsat urvalet. En inklusionskriterie var att 

självbiografierna skulle vara skrivna av både kvinnor och män för att få båda könens 

uppfattningar. Då patienters unika upplevelser skulle belysas ansågs ålder på författarna inte 

spela någon roll. En annan inklusionskriterie var att självbiografierna skulle vara skrivna på 

svenska, för att minska risken för feltolkning av böckerna vid översättning av texten. För att 

undvika förutfattade meningar har böcker som tidigare lästs exkluderats. Däremot kan 

resultatet påverkats av att relevanta och betydelsefulla självbiografier kan ha blivit 

exkluderade när endast svenska författare valdes. Trots detta anses resultatet trovärdigt då 

analysen var enklare att genomföra eftersom ingen översättning av datamaterialet till svenska 

behövdes. Beslutet att analysera publicerade självbiografier och inte bloggar har sin grund i 

att publicerade självbiografier har genomgått granskning innan publicering, för att kontrollera 

att det är patienterna själva som skrivit biografierna. Detta ökar trovärdigheten eftersom i en 

blogg kan inte en kontroll göras att det verkligen är den som utger sig som författare verkligen 

är det, vem som helst kan ha skrivit det materialet och trovärdigheten i den informationen kan 

därför vara bristfällig.  

Det tillvägagångssätt som användes för att söka självbiografierna var databasen LIBRIS som 

är en nationell bibliotekskatalog. Eftersom LIBRIS inkluderar alla universitet och 

högskolebibliotek i Sverige samt några folkbibliotek, ansågs valet av databas som lämplig då 

en utbredd sökning önskades. Utifrån dessa ståndpunkter gavs en bred sökning och de mest 

kvalificerade självbiografierna upptäcktes. Tyvärr uppmärksammandes det att databasen inte 

inkluderade alla svenska bibliotek. I och med detta kan en del relevant data uteblivit som 

svarade mot syftet. Sökorden är baserade på obotliga sjukdomar och livets slut så som ALS 

och cancer. Utifrån sökningar i LIBRIS valde författarna sex böcker som ansågs svara på 

syftet. En självbiografi upptäcktes genom högskolebiblioteket i Skövde på hyllan för 

sjukdomsberättelser. Efter att ha läst igenom samtliga självbiografier valdes sju. En svaghet 

med genomförd studie kan vara valet av självbiografier eftersom endast sammanfattningarna 

av självbiografierna lästes igenom för att se om de svarade på syftet eller inte. En 

sammanfattning på baksidan av en bok anses bidra till en nyfikenhet och eventuellt en riktig 

eller falsk förhoppning kring om den lämpar sig för studien. En sammanfattning görs ofta för 

att locka läsare. Däremot när självbiografierna lästes igenom anses att syftet har besvarats.  

Metoden beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2012) passar då texter av olika patienters 

upplevelser skulle beskrivas. En svaghet med självbiografier kan vara att författarna kan välja 

att utesluta viktiga händelser eller inte ha ork att skriva i det absoluta slutskedet. En narrativ 
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analysmetod valdes utifrån syftet, att beskriva patienters upplevelser av sin sista tid i livet. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver att den som analyserar behöver vara öppen och låta 

texten visa sin mening för att se till komplexiteten i texten och dess innebörd. Genom detta 

förhållningssätt har upplevelser kunnat beskrivas och kategoriserats vilket har gjort att en ny 

förståelse uppkommit. Att vara två författare har varit en fördel då begränsad erfarenhet av att 

genomföra vetenskapliga studier föreligger. Däremot har även en fördel varit att kunna 

diskutera det framkomna materialet till resultatet. Att kunna stödja varandra under 

arbetsprocessen och samarbeta var positivt för arbetets gång.  

Trovärdigheten i en studie grundar sig i hur metoden har efterföljts, hur processen skett, valet 

av syfte och hur datainsamlingen gått till (Patton, 2002). Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) förklarar att det är betydelsefullt för studiers pålitlighet att kartlägga förförståelsen 

innan arbetets början. Författarna till studien har delgett och diskuterat sin respektive 

förförståelse före samt under hela analysprocessen för att i möjligaste mån minimera att det 

påverkas studiens resultat. Enligt Wallengren och Henricson (2012) betyder överförbarhet att 

resultatet går att överföra till andra grupper, situationer och kontext. En tydlig beskrivning av 

studiens urval, datainsamling och analys har gjorts för att läsare av studien ska kunna bedöma 

om resultatet är överförbarhet till den egna verksamheten. Resultatet av denna studie kan ses 

som överförbart på andra patienter som är i samma situation som informanterna, dock krävs 

en åtanke kring att varje människa är unik. Studiens resultat går att överföra på patienter som 

befinner sig i livets slutskede då det beskriver hur patienter som får en obotlig sjukdom 

upplever sin sista tid. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som refererar till Morse m.fl. 

(2000) beskriver kvalitetsaspekter genom tillförlitlighet, för at uppnå detta behöver den som 

forskar tydligt stärka sina ställningstaganden. För att öka tillförlitligheten har studiens urval 

och analysarbete noggrant beskrivits. Delarna och den nya helheten i datamaterialet har lästs 

flera gånger och ställts mot originaldatakällan. 

Resultatdiskussion 

Av resultaten framkommer att ett annat synsätt på livet upplevs ge en känsla av både 

förtvivlan och acceptans då det ofattbara beskedet om obotlig sjukdom ges. Dessa känslor är 

viktiga att bemöta som sjuksköterska och förstå att patienter ofta känner en hoppfullhet då de 

drabbas av obotlig sjukdom. Sjuksköterskor ska respektera att patienter känner hopp om att 

kunna bli botade och vara lyhörd inför detta och inte vara okänslig och endast förmedla den 

negativa diagnosen. Detta visar att det är betydelsefullt att som sjuksköterska förmedla hopp i 

alla situationer även om det bara handlar om att inbringa trygghet i att patienterna kommer få 

det stöd de behöver i slutskedet.  Detta är i linje med en studie av Benzein, Norberg och 

Saveman (2001) som beskriver en spänning mellan ett hopp om att bli frisk och att leva i hopp 

om livskvalitet. Då ses en tillfredsställelse mellan livet och döden. Ett hopp om ett botemedel 

är något som patienter med obotlig sjukdom har och en önskan om att ett mirakel ska hända 

finns. 

Resultaten tydliggör hur existentiella funderingar kan uppstå i livets slutskede där 

informanterna fick ett annat synsätt på livet. Sjukdomen är hela tiden närvarande i tillvaron, 

rädslan har försvunnit och sinnet har vant sig vid tanken kring att döden är i antågande. 

Sjukdomen är inte hela deras existens, den finns alltid men den är inte allt. Genom 
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professionell hjälp får flera informanter stöd med tankar och funderingar kring existensen. 

Även Strang och Strang (2012) konstaterar att sjukdom inte bara är en skada i kroppen utan 

även ett tillstånd som patienten kan befinna sig i. Erfarenheterna som varje individuell patient 

har med sig påverkar upplevelserna som finns kring hopp, fruktan och existentiella behov. 

Genom att uppmärksamma frågor som handlar om meningen med livet och döden urskiljs de 

existentiella behov som finns. Strang och Strang (2012) beskriver att den mänskliga 

existensen innefattar ångest, lidande, mening, skuld, livet och döden. Hur detta berör olika 

patienter är individuellt. Det är därför värdefullt att som sjuksköterska inte åsidosätta 

existentiella funderingar eller göra dessa tabubelagda. Enligt Socialstyrelsen (2005) är 

sjuksköterskor ålagda att tillgodose patientens individuella kroppsliga omvårdnadsbehov och 

även patientens andliga, psykiska, sociala och kulturella behov. Av resultaten framkommer 

dessa behov som en stor del av informanternas upplevelser av livets slut och därför behöver 

dessa mötas i största möjliga mån av vårdpersonal. Även om sjuksköterskor har ett stressat 

arbete och tidsbrist med mycket uppgifter att utföra ska vård i livets slutskede prioriteras.  

Av resultaten framgår att det svåra i att vara sjuk ger viktiga och intressanta kunskaper som en 

sjuksköterska behöver ha. Den ständiga tröttheten i livets slutskede är det symtom som tynger 

mest och att det inte går att göra något åt den. Det upplevs som en maktlöshet att veta att det 

varken går att bota eller lindra tröttheten. Karlsson, Milberg och Strang, (2012) beskriver att 

smärta, trötthet och hjälplöshet men även oförmåga att ta hand om sig själv är faktorer som 

ger lidande för en patient i livets slutskede. Detta är i linje med en studie av Clayton, Butow, 

Arnold och Tattersall (2005) som fann att patienter som har en obotlig sjukdom som cancer 

bör vara medvetna om att det medför en gradvis försämring under deras sista tid i livet. En 

ökad trötthet tillkommer successivt under sjukdomsförloppet. Detta visar att som 

sjuksköterska är det viktigt att ta sig tid att lyssna på patienten om vilket symtom som är mest 

besvärande. Genom att acceptera ödet har vissa informanter bearbetat processen, men deras 

framtidsdrömmar och förhoppningar på framtiden har förändrats. Friedman, Romero, Elledge, 

Chang, Kalidas, Dulay och Osborne (2007) beskriver skuldkänslor och hur dessa uppkommer 

då patienter som drabbas av cancer ofta genomgår känslor av skuld för sin sjukdom. 

Funderingar finns om levnadsvanor ligger till grund för sjukdomen och om det finns något 

som de kan göra för att inte bli sjuka. Skuldkänslor leder ofta till depression och att patienter 

klandrar sig själva över att ha blivit sjuka. Starka skuldkänslor uppkommer vilket 

uppmärksammas i vårt resultat då en otillräcklighet gentemot anhöriga uppstår. Att inte vara 

närvarande i framtiden att ta hand om och stödja anhöriga ger starka känslor. Detta innebär att 

skuldkänslor är av vikt att uppmärksamma liksom att ge patienter stöd i att samtala kring 

känslor som uppkommer och ge verktyg till hur dessa ska hanteras. Informanterna upplever 

att döden kommer innebära att anhöriga såras vilket skänker mycket lidande. Även Eriksson 

(1994) beskriver att lida innebär att utsättas och kämpa mot något som plågar. Informanterna 

upplever en kamp som genomgås både mot sjukdomen och de starka känslor som 

uppkommer. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) framhåller att det inte går att lindra allt 

lidande. Det är endast det som är väsentligt i omvårdnaden som går att lindra. Det är svårt att 

möta känslor av skuld och därmed lindra det lidande som informanterna genomgår. Detta på 

grund av att det är svårt att hantera informanternas egna tankar då dessa är individuella. Det 

krävs ett ändrat tankesätt för att få dem att släppa sina skuldkänslor och att de på ett eget sätt 

lindrar sitt lidande. Därför behöver sjuksköterskor tala om dessa känslor med patienterna för 

att de ska få insikt i att de är ohälsosamma och kan bidra till ett stort onödigt lidande.  
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Resultaten tydliggör betydelsen av att som patient få utöva egen vilja. Det framgår att den 

vårdpersonal som finns nära inpå i slutskedet anses vara den som skänker mest tröst och stöd i 

informanternas svåra tid. Genom tröst och stöd finns välbefinnande och en känsla av en bättre 

hälsa. Beröring och närvaro är det som är värdefullt och det som ökar livskvaliteten i 

slutskedet. Däremot framkommer det att ett kränkande bemötande mot en informant sker då 

dess självbestämmande inte respekteras. Socialstyrelsen (2013) anger att den palliativa vården 

utgår från de fyra hörnstenarna symtomlindring, kommunikation, multiprofessionellt 

samarbete mellan alla parter och stöd till närstående. Symtomlindring erbjuds informanterna 

vilket upplevs som en trygghet. Kommunikation anses både som betydelsefull då tid ges för 

att svara på frågor men även som mindre bra då upplevelserna finns kring ett kränkande 

bemötande i vissa situationer. Eide och Eide (2009) beskriver att kommunikation sker på 

olika sätt som gester, beröring och ögonkontakt. Även Svensk sjuksköterskeförening (2016b) 

beskriver att ett kränkande bemötande som orsakas av vården kan ses som ett lidande. Det är 

oroväckande att patienter i livets slutskede ska behöva utstå ett kränkande bemötande i den 

svåra situation som de befinner sig i. Sjuksköterskor behöver vara uppmärksamma på hur 

deras bemötande påverkar patienterna de möter och ha insikt i att ett lidande kan uppstå när 

patienter inte respekteras och deras självbestämmande blir åsidosatt.  

Att vara trygg i det egna hemmet upplevs som betydelsefullt under informanternas sista tid i 

livet. Alla informanter valde att vårdas i det egna hemmet i slutskedet och avancerad 

hemsjukvård gavs. Som Beck-Friis och Jacobsson (2012) beskriver kan avancerad vård ges 

som palliativa vård inom hemsjukvård. Det är viktigt att patienterna själva får bestämma att 

vårdas hemma och att vården som ges är av hög kvalitet. Även Broom och Kirby (2012) och 

Aoun et al. (2012) menar att många patienter föredrar att vårdas hemma i slutskedet. Däremot 

kan en skuld uppkomma kring hur anhöriga kommer att klara av det. Clayton et al. (2005) 

förklarar att det inte i alla lägen är möjligt att erbjuda patienter att få dö hemma. Det kan bero 

på praktiska faktorer som patientens kroppsstorlek eller hemmets utformning, trots att vården 

till stor del vill erbjuda att patienterna ska få vårdas sin sista tid i livet hemma. Wennman-

Larsen och Tishelman (2002) beskriver hur en anledning till att välja att vårdas hemma i livets 

slutskede är att en del patienter inte är positiva till att vara inlagda på sjukhus då de är 

missnöjda med den vård som de tidigare fått (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  Den 

egna viljan anses vara viktig att efterfölja i den mån det går. De skuldkänslor som kan 

uppkomma kring att vilja vårdas hemma är däremot viktiga att ha i beaktning. Som 

sjuksköterska är det nödvändigt att kunna möta allas viljor, vara flexibel och komma med 

idéer till lösningar på eventuella problem. Det handlar även om att inneha ett gott bemötande, 

uppmärksamma och se patienten samt behov som kan uppstå av ett gott stöd. Enligt Aoun et 

al. (2012) kan det vara en nackdel att vårdas i hemmet då patienter kan känna en ensamhet. 

Denna ensamhet kan bero på om patienterna har några anhöriga eller inte. De som känner en 

ensamhet kan till en början ha varit ensamma (Aoun et al., 2012). Däremot kan en trygghet 

skapas genom att vårdas hemma i livets slutskede då detta underlättar för patienterna att 

kunna vara delaktiga i sin vård och vara närvarande i sitt dagliga liv (Saarnio, Boström, 

Gustavsson & Öhlén, 2016). Tryggheten i att vårdas i hemmet hjälper patienter att handskas 

med situationen. Det hjälper dem även att handskas med situationer då de behöver hjälp från 

vården då de känner sig trygga i hemmiljön (Saarnio et al., 2016). Som sjuksköterska är det 

viktigt att ha en förståelse och kunna bemöta önskningar och uppmärksamma behov som 

patienter kan ha kring att vårdas hemma. Det är även betydelsefullt att poängtera för patienten 

att den alltid har möjlighet att ändra sina beslut kring var den vill vårdas och inte utgå från 
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förutfattade meningar kring att alla patienter vill vårdas i hemmet eller på sjukhus utan detta 

är ett individuellt val som inte går att förutse. 

Resultaten tydliggör att önskan att bevara livskvalitet upplevs som betydelsefullt i livets 

slutskede där informanterna försöker ta vara på livet och känna en mening. Upplevelsen av 

välmående och glädje är väsentligt och något som eftersträvas. Det som ökar livskvaliteten 

anses vara att få vistas i miljöer som är betydelsefulla. Relationer och anhöriga upplevs vara 

det som prioriteras. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att förstå betydelsen av att främja 

livskvalitet och välbefinnande i livets slutskede. Anhöriga kan spela en stor roll för patienten 

och det är viktigt att som sjuksköterska involvera de anhöriga i processen då de kan vara 

värdefulla för den som är sjuk. Socialstyrelsen (2013) anger att målet i den palliativa vården 

är att skapa livskvalitet i behandlingen. Eriksson (1996) menar att välmående skapas av 

individuella upplevelser. Hälsa och välbefinnande sätts i relation till varandra på ett fysisk och 

psykiskt sätt. Informanterna värdesätter livet på ett annat sätt och känner hälsa trots sin 

sjukdom. De försöker ta vara på dagen och känna glädje och njutning i livet och ta till vara på 

varje ögonblick. Känslan av livskvalitet ökar med hjälp av stöd från vården och då av att hjälp 

finns att tillgå när behovet uppkommer. Även Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

hälsa kan upplevas trots sjukdom. Ett liv med obotlig sjukdom innebär en bestämdhet och 

något som inte går att frigöra sig ifrån. Med hjälp av professionell vård i livets slutskede kan 

hälsa och välbefinnande skapas trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Benzein et al. 

(2001) konstaterar att patienter som får besked om obotlig sjukdom anser att livet genomgår 

en dramatisk förändring. Då tiden blir begränsad börjar de leva för varje dag som den kommer 

(Benzein et al., 2001). Detta innebär att det är betydelsefullt att ha ett öppet förhållningssätt 

och att uppmärksamma hela patienten och förstå relationen mellan fysiska och psykiska 

svårigheter i sjukdomsförloppet, samt att som sjuksköterska inte ha förutfattade meningar 

kring hur en patient bör se på sig själv. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om patienters upplevelser av sin sista tid i livet. När 

informanterna får det ofattbara beskedet tas det emot av förtvivlan som sedan övergår till en 

acceptans. De får en annan syn på livet och börjar betrakta det med andra ögon. Det svåra i att 

vara obotligt sjuk var både fysiska symtom och starka skuldkänslor. Att informanterna inte 

upplever att de blev sedda resulterar i ett missnöje över vårdpersonal. Genom ett kränkande 

bemötande kan ett lidande uppstå men god kommunikation i form av stöd främjar 

informanternas hälsa och lindrar till viss del ett lidande. Som obotligt sjuk upplevs det 

betydelsefullt att få friheten att välja var omvårdnaden ska ske, att få vara i sitt eget hem in i 

det sista skapar en trygghet och en känsla av välbefinnande. När behandlingen övergår från 

livsförlängande till lindrande är den egna viljan betydelsefull. I slutskedet är önskan att bevara 

livskvalitet och njuta av livet. Det framgår att det inte går att lindra allt lidande som döendet 

har med sig, men att främja livskvalitet är det väsentliga för informanterna. Livskvaliteten 

prioriteras och upplevelserna kring vad som får dem att uppleva hälsa trots sjukdom och då 

har det ovärderliga stödet från anhöriga en meningsfull roll. 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie kan vara en grund för sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede 

oavsett vilken klinisk verksamhet det gäller. Dessa kunskaper kan öka förståelsen för hur 

patienter upplever sin sista tid i livet. En ökad förståelse för hur en patient kan uppleva sin 

sista tid i livet kan bidra med kunskap till att ge en bättre vård för att försöka lindra det 

lidande som kan uppstå i livets slut vid obotlig sjukdom. Fortsatt forskning inom detta område 

behövs då patienter med obotlig sjukdom påträffas inom sjuksköterskans profession oavsett 

inriktning. Annan forskning kring anhörigas upplevelser om beskedet av obotlig sjukdom av 

den sjuke är betydelsefullt. Detta på grund av att anhöriga ska involveras i palliativ vård. Om 

upplevelser skiljer sig beroende på genus och olika kulturer samt om skillnader och likheter 

förekommer i skilda länder är också av intresse att studera. Förslagsvis skulle mer utbildning 

behöva ges inom de flesta sjuksköterskeprogram i Sverige och att alla lärosäten strävar efter 

att utbildning inom ämnet blir mer jämlikt. 

. 
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Bilaga 1 

Sökning av självbiografier 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar  

Antal 

utvalda 

Utvalda 

självbiografier 

LIBRIS Livets slut*  852 st 0  

LIBRIS cancer*, biografi*, 

patient* 

 224 st   

LIBRIS cancer*, biografi*, 

patient* 

Böcker på 

svenska 

183 st 3 st Att vilja leva 

(Thuveson, 2006) 

I kroppen min – 

resan mot livets 

sluts och alltings 

början (Gidlund, 

2013) 

I kroppen min – 

vägsjäl (Gidlund, 

2013) 

LIBRIS självbiografi*, 

ALS*, patient* 

 4 st  2 st  Ro utan åror – en 

bok om livet och 

döden (Lindquist, 

2004) 

Klockan saknar 

visare (Fant, 1994) 

LIBRIS Biografi* 

ALS*narrativ* 

Böcker på 

svenska  

138 st 1 st Om det bara var jag 

(Janson, 2011) 

Högskolebiblioteket i 

Skövde 

Sjukdomsberättelser. 

616 Sb 

Diseases – 

biography. 616 Sb 

 1 st 1 st Med rullstol i 

grönsakshissen – 

om hopp och 

optimism i en tid av 

förlust och utsatthet 

(Hav Lundkvist, 

2014) 

 

 

 

 


