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Sammanfattning
Bakgrund: I den palliativa vården behandlas patienter som fått en sjukdom som inte
längre är botbar. Palliativ vård kännetecknas av två faser, den tidiga och den sena
fasen, där den sena fasen innebär att patienter symtomlindras för att försöka skapa en
god sista tid i livet. Dödsångest kan visa sig när rädslor framträder i samband med
tanken om döden. Då dödsångest är flerdimensionellt kan det finnas flera
bakomliggande orsaker som leder till det.
Syfte: Att beskriva upplevelsen av dödsångest utifrån patientens perspektiv hos
patienter inskrivna i palliativ vård genom en litteraturöversikt med kvalitativ ansats.
Metod: Litteraturöversikten är en sammanställning av 14 artiklar med kvalitativ
design som analyserades induktivt med hjälp av Fribergs femstegsmodell.
Resultat: Det upplevdes svårt att hantera situationen som den var då patienter inte
visste hur dödsprocessen skulle utspela sig. Att mista sin autonomi och
självbestämmande bidrog till dödsångest. Smärta förknippades med att döden skulle
göra ont vilket gjorde patienterna oroliga. Tankar var svåra att förskjuta, döden var
överhängande och hotande. Många förlitade sig på att sjukvården skulle lindra deras
lidande.
Slutsatser: När patienter står inför sin hotande död kan existentiell smärta uppstå.
Dödsångest inom palliativ vård är vanligt förekommande. Sjuksköterskans viktigaste
roll i mötet med patienter handlar om kommunikation, uppmuntran och empati.
Nyckelord: attityd till döden, dödsångest, kvalitativ, litteraturöversikt, palliativ
vård

Title: Death anxiety
Summary
Background: In the palliative care, patients with life-threatening diseases that is no
longer curable are treated. Palliative care is characterized by two stages, the early and
the late where the late stage means that patients are symptomatically relieved to try to
create a good end of their life. Death anxiety can appear when fears is combined with
thoughts of death. Death anxiety is multi-dimensional, there may be several underlying
causes that leads to it.
Aim: To describe the experience of death anxiety in palliative care through a literature
review with a qualitative approach.
Method: The literature review is a conclusion of 14 articles with qualitative design
that were inductively analyzed using Friberg's five-step model.
Results: It was difficult to handle the situation when patients did not know how the
death process would turn out. To lose their autonomy and self-determination
contributed to death anxiety. Pain was associated with death causing the patient's pain.
Thoughts of death was difficult to avoid, death was imminent and threatening. Many
relied on the health care professionals to relieve their suffering.
Conclusion: When patients are facing their own impending death, existential pain
can emerge. Death anxiety is common among palliative care patients. The most
important role that the nurses have in the meeting with patients are communication,
encouragement and empathy.
Keywords: attitude to death, death anxiety, literature review, palliative care,
qualitative

Innehållsförteckning
Inledning ................................................................................................ 1
Bakgrund ............................................................................................... 1
Palliativ vård.................................................................................................................... 1
Ångest ............................................................................................................................. 2
Dödsångest ..................................................................................................................... 2
Teoretisk anknytning: Patientperspektiv och livsvärld ................................................ 3
Omvårdnad ...................................................................................................................... 3

Syfte ....................................................................................................... 5
Material och metod ............................................................................... 5
Design.............................................................................................................................. 5
Urval och datainsamling................................................................................................. 5
Kvalitetsgranskning........................................................................................................ 5
Dataanalys ....................................................................................................................... 6
Forskningsetiska överväganden ................................................................................... 6

Resultat .................................................................................................. 7
I en oförutsägbar tillvaro ................................................................................................ 7
Att känna sjukdomens närvaro ........................................................................................ 7
Att inte veta ..................................................................................................................... 8
Att avskilja sig från omgivningen ..................................................................................... 8
Att mista sin självständighet ............................................................................................ 8
Vid livets slut................................................................................................................... 9
Att ifrågasätta livsval ....................................................................................................... 9
Att ta farväl...................................................................................................................... 9

Metoddiskussion ................................................................................. 10
Resultatdiskussion ............................................................................. 11
Slutsatser............................................................................................. 13
Referenser ........................................................................................... 14
Bilagor
Bilaga 1: Sökmatris
Bilaga 2: Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod
Bilaga 3: Artikelmatris
Bilaga 4: Blankett för etisk egengranskning av examensarbeten vid HHJ

Inledning
Jaget, eller medvetandet är det som gör människan unik och med den självinsikten
kommer även vetskapen om att döden är oundviklig, enligt Yalom (2008) är det något
som oroat människan i århundraden. Att vi en dag kommer att dö är något många
friska människor kan hantera då tankarna om sin dödlighet kan skjutas undan, men
för en person som har en obotlig sjukdom och där döden är överhängande kan det leda
till dödsångest (Furer & Walker, 2008). Dödsångest är ofta relaterat till en rädsla för
sin obotliga sjukdom (Engelmann et al., 2016). Att inte känna hopp samt att känna sig
ensam i sin sjukdom minskar livskvalitén för den sjuke. Desto starkare känsla av
dödsångest en patient har, ju lägre livskvalitet upplever patienten (Sherman, Norman
& Mc Sherry, 2010; Strang, 2013a). Filosofer och psykologer har intresserat sig för
fenomenet dödsångest sedan 1950-talet (Furer & Walker, 2008; Grossman, Brooker,
Michael & Kissane, 2017). Freud var en av de första att teoretiskt diskutera dödsångest,
han ansåg att problemet uppkom i barndomen till följd av ouppklarade konflikter och
var skeptisk till att människan kunde acceptera sin dödlighet (Furer & Walker, 2008).
Förekomst av dödsångest inom palliativ vård är vanlig (Royal & Elahi, 2011), dock
behöver ämnet studeras ytterligare inom palliativ forskning (Tong et al., 2016).

Bakgrund
Palliativ vård
Palliativ vård erbjuds när patienten har en sjukdom som inte längre är kurativ
(Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Socialstyrelsen (2013) har definierat
palliativ vård som att syftet med vården är att främja livskvalitén och lindra lidande
hos patienter med tilltagande och obotlig skada eller sjukdom. Livskvalité definieras
enligt Statens Offentliga Utredningar, SOU, (2015:56), att den är personlig utifrån
individens uppfattningar, värderingar och skilda levnadssätt. Inom vården används
begreppet som ett mått på hälsa och funktion (SOU, 2015:56). Enligt SOU (2001:6),
genomgår sjukdomsprocessen två faser, den tidiga och den sena fasen (SOU, 2001:6).
Den tidiga kännetecknas av en lång fas där sjukdomen fortfarande behandlas i syfte att
förlänga livet och det kan i vissa fall handla om flera år. Innan den sena fasen träder in
avslutas den tidiga fasen med ett brytpunktssamtal som kräver en adekvat medicinsk
bedömning av läkare och den görs i samråd med patienten. Syftet med att lämna den
tidiga fasen är att livsförlängande behandling inte längre fungerar och kan istället
skapa ett lidande för patienten. Den sena fasen är kort tidsmässigt från dagar, veckor
till någon månad. Vid den fasen symtomlindras patienten men inga livsförlängande
insatser förekommer (SOU, 2001:6). Socialstyrelsen har utformat fyra hörnstenar som
ska användas av hälso- och sjukvårdspersonal vid palliativ vård. De fyra hörnstenarna
är symtomlindring, kommunikation, multiprofessionell samverkan samt
närståendestöd (Socialstyrelsen, 2013). De här fyra hörnstenarna kräver ett tätt
samarbete mellan professioner, kunskap om hur symtom lindras på bästa sätt samt att
familjen inkluderas för att uppnå livskvalité hos patienten. Att inte ha tillräckligt stöd
från familj eller att inte ha någon familj är en faktor som påverkar livskvalitén samt ger
en ökad oro hos en patient som är inskriven i palliativ vård (Milberg, Wåhlberg, &
Krevers, 2014). Brattgård (2012) skriver att patienten har rätt till optimal
smärtlindring för att få en god sista tid i livet. Sjukdomen och dess symtom
frambringar inte endast fysisk smärta, utan även sorg, oro, ilska och ångest (Brattgård,
2012).
1

Ångest
För att identifiera ångest i relation till döden och att livet är på väg att slut, är det
betydelsefullt att förstå vad allmän ångest innebär. När människan hamnar i en farlig
situation och/eller utsätts för stress samt fara uppträder ångest som en
försvarsmekanism för att kunna undvika och hantera det situationen kräver (Beekman,
Voshaar & Pachana, 2015). Somatiska symtom för ångest är exempelvis domningar,
svaghet, (Loebach Wetherell et al., 2010) hjärtklappning, sömnstörningar och
hyperventilering (Regionala Cancercentrum, 2016). Patienter som har fått besked om
obotlig sjukdom är oftast mer sårbara för psykologiska sjukdomar som ångest
(Pasacreta, Minarik, Nield-Anderson & Paice, 2015) och kan uppleva ökad självkritik,
skuld om handlingar, känslor av hopplöshet samt hjälplöshet (Parker & Paterson,
2015). Ångest definieras som olustkänslor eller fysiska spänningssymtom relaterad till
fara där hotet kan komma inifrån eller utifrån (The Swedish Council on Technology
Assessment in Health Care, 2005). Ångest kan innebära problem för personens
existentiella uppfattning och öka känslan av ensamhet men även livskvalitén kan
påverkas negativt och leda till att patienten känner en vilja av att dö samt att inget
känns meningsfullt (Regionala Cancercentrum, 2016). Patienter som hamnar i svåra
situationer kan börja fråga ”varför just jag?” och de här existentiella frågorna kan
övergå i att patienten upplever en kris som leder till dödsångest (Strang, 2013a) samt
en känsla av existentiell förlust (Esther et al., 2010).

Dödsångest
Osborne (2017) menar att dödsångest som begrepp är svårt att definiera, det är
relaterat till allmän ångest dock inte motsvarande (Conte & Wiener, 1982). Ett försök
till definition av dödsångest beskrivs som “en negativ känslomässig reaktion
framkallad i väntan av ett tillstånd där jaget inte existerar” (Tomer Eliason, 1996).
Medan Nyatanga och de Vocht (2006) definierar dödsångest som; ”en obehaglig känsla
av flerdimensionella farhågor som är av ett existentiellt ursprung provocerade på
betraktandet av död av sig själv eller andra”. I internationella artiklar beskrivs
dödsångest olika. Ofta förekommande termer är “death anxiety” och/eller “fear of
death”. Conte och Wiener (1982) förklarar att olika författare i litteraturen använder
termerna antingen endimensionellt eller flerdimensionellt. Alltså att antingen används
termerna som synonymer eller distinkt som Nelson och Nelson (1975) diskuterade. De
beskrev fyra distinkta men inte självständiga faktorer som gav upphov till dödsångest:
“death avoidance”, “death fear”, “death denial” och “reluctance to interact with the
dying”. Medan Jacobsen (2008) förklarar Condraus teori kring dödsångest.
Dödsångest provoceras fram på olika sätt därför att människor är unika, vilket han
kallar för fasetter. Han fann sex olika fasetter: oron för vad som händer efter döden,
ångest kring själva lidandet, fruktan för dödsprocessen, avskedet från nära och kära,
den totala isoleringen samt att förlora autonomin och inte längre kunna vara aktiv och
fatta beslut (Jacobsen, 2008). Dödsångest är snarare en känsla som uppstår i kroppen
än ett sinnestillstånd (Nyatanga & de Vocht, 2006) och är beroende av ålder, kön,
kultur och utbildning (Abdel-Khalek, Lester & Templer, 2004). I tvärkulturella studier
har resultatet visat att dödsångest ökar med åldern hos dem som är 70 år och äldre. I
Indien har studier visat att äldre som bor tillsammans med familjemedlemmar har en
ökad känsla av dödsångest än de som bor ensamma, jämfört med västvärlden och USA
(Madnawat & Kachhawa, 2007). Samtidigt argumenterar Tomer och Eliason (1996) att
det inte finns någon tydlig koppling mellan ålder och dödsångest, att den snarare
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minskar med åldern. Dödsångest i den palliativa vården är knutet till smärta och
existentiell ångest (Strang, 2013b). Livets slutskede handlar om att symtomlindra
patienten både fysiskt och psykiskt. När en patient har god smärtlindring och god
symtomlindring minskar dödsångest och kan leda till att patienten istället känner en
viss grad av autonomi (Strang, 2013b). Strang (2013a) skriver att det essentiella i
forskning kring dödsångest, både från en fysisk samt en psykisk synvinkel, är att det är
en oundviklig händelse som vi måste förhålla oss till. Det innebär att vid beskedet av
en diagnos måste patienten förhålla sig till situationen som den är. Enligt Strang
(2013a) är det här ett viktigt område inom forskningen på grund av att när en patient
drabbas av dödsångest kan det överskugga livet som levts istället för att se tillbaka på
livet som någonting positivt (Strang, 2013a). Det är svårt om inte omöjligt att föreställa
sig hur det är att uppleva dödsångest i samband med livshotande sjukdom. Dock är det
viktigt att försöka förklara upplevelsen utifrån patientens perspektiv.

Teoretisk anknytning: Patientperspektiv och livsvärld
Dahlberg och Segersten (2010) beskriver patientperspektivet som att det är patienten
som är i centrum för vårdandet samt att det är de som är experter gällande sig själva.
Det är bara individen som vet hur en sjukdom är för just honom eller henne, det är en
privat subjektiv upplevelse. Det är ett etiskt krav att patienten har rätt till
självbestämmande och autonomi (Dahlberg & Segersten, 2010). För att kunna vårda
patienter enligt den här grunden förutsätter det att vårdpersonal utgår från patientens
livsvärld. Livsvärld har sin grund i fenomenologisk filosofi (Dahlberg, Segersten,
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003), som enligt Bengtsson (1998) innebär att
försöka förstå den enskilda människan utifrån den värld denne lever i. Patientens
livsvärld är personlig och unik på det sätt att den utformas efter hur patienten får
kunskap om den (Dahlberg & Segersten, 2010). Medelpunkten för livsvärlden är
kroppen. När en förändring sker i kroppen leder det till en förändring i tillgången till
världen och livet. Mer tydligt blir det här när en människa drabbas av långvarig
sjukdom. Förändringen påverkar inte bara den skadade kroppen, utan påverkar hela
personens existens på ett eller annat sätt. Identiteten och självkänslan påverkas av
ohälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). Om vårdpersonal öppnar upp för diskussion i ett
tidigt skede, där diskussionens fokus ligger på patientens livsvärld samt livshistoria
kan det öka känslan av trygghet samt tillit och existentiella kriser kan tas hand om
(Norberg Boysen, Nyström, Christensson, Herlitz & Wireklint Sundström, 2017). Det
är då viktigt att möta patienten och fråga hur det känns och är för honom eller henne
(Dahlberg & Segersten, 2010). Det är av värde att förstå att patientens livsvärld leder
till en unik upplevelse vid diskussionen av dödsångest.

Omvårdnad
Enligt Nyatanga och de Vocht (2006) finns det inga tydliga riktlinjer kring hur
omvårdnaden ska utformas vid dödsångest, trots att det finns med som en
omvårdnadsdiagnos i North American Nursing Diagnosis Association (NANDA),
(Herdman, 2013). Att arbeta som sjuksköterska inom palliativ vård kan vara
utmanande, både att hantera patienternas och deras närståendes existentiella frågor
men även ens egna tankar och rädslor. Sjuksköterskans roll handlar till stor del om att
skapa relationer som bygger på tillit. För att förtroende ska kunna skapas måste
sjuksköterskan hitta något gemensamt med patienten och kunna sätta sig in i
patientens situation (Friedrichsen, 2012). Enligt SOU (2001:6) är andliga och
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existentiella frågor en del av palliativ vård. Sjuksköterskan måste ha en förmåga att
lyssna och besvara patientens känslor som de uttrycker. För att kunna göra det måste
sjuksköterskan ha förståelse och kunskap (SOU, 2001:6), genom att patienten blir sedd
och hörd och får spendera tid med vårdpersonal för att kunna möta och hantera sin
obotliga sjukdom (Boston, Bruce & Schreiber, 2011). Som tidigare nämnts är
symtomkontroll viktigt i palliativ vård för att minska dödsångest. God palliativ vård
kännetecknas av att som personal både göra och vara. Alltså att både hålla patienten
symtomfri samt att finnas där som stöd (Strang, 2013b).
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Syfte
Att beskriva upplevelsen av dödsångest utifrån patientens perspektiv hos patienter
inskrivna i palliativ vård genom en litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

Material och metod
Förförståelsen diskuterades innan arbetets början kring dödsångest och hur den
uppstod. Det som framkom var att dödsångest kan förekomma hos både friska och
sjuka människor. Eftersom arbetet är omvårdnadsinriktat valdes palliativ vård då
döden är oundviklig och sannolikt att en del patienter i palliativt skede upplever
dödsångest. Ytterligare tankar som uppstod var att dödsångest innebar enbart rädsla
för döden.

Design
Arbetet har genomförts som en litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ design.
Metoden hjälper till att bedöma om ämnet har blivit undersökt, vad resultaten visade,
om mer forskning behövs och huruvida ämnet kan tillämpas i klinisk verksamhet
(Smith-Ward, 2016). Cleary, Horsfall och Hayter (2014) skriver att utföra en god
kvalitativ forskning krävs en noggrann och analyserande litteraturgenomgång. Syftet
var att fånga upplevelsen hos patienter med dödsångest, därför inkluderades endast
kvalitativa studier (Cleary et al., 2014). En induktiv ansats användes i arbetet vilket
innebar att analysen utgick från textens innehåll (Hsieh & Shannon, 2005).

Urval och datainsamling
En osystematisk sökning gjordes på engelska på varje enskilt sökord för att få en
överblick av hur många artiklar det fanns inom respektive område. Sökord som
användes i resultat sökningen var: death anxiety OR fear of death AND palliative. Vid
första urvalet lästes rubriker som riktades mot ämnet. För att få fram relevanta artiklar
som svarade till syftet lästes abstracts för att skapa överblick, se Bilaga 1. Sökningarna
gjordes i databaserna MedLine och Cinahl som inriktar sig på omvårdnad
(Kristensson, 2014). Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara skrivna på
engelska, publicerade i vetenskapliga tidskrifter, peer-reviewed, ha abstracts, deltagare
>18 år samt publicerade mellan 2007-2017. Då fenomenet dödsångest inte har en enad
definition internationellt sett som tidigare har beskrivits, inkluderades artiklar som väl
stämde in på definitionen. “Death anxiety” var svårt att skilja från bland annat “fear of
death” i litteraturen även “impending death” förekom. För att sökord ska kunna vidgas
och kombineras användes boolesk söklogik (Östlundh, 2012). Vid sökningen valdes
även fältet “TX All Text” för att hitta alla studier som kunde vara av intresse. Genom
sökningen i MedLine och Cinahl valdes slutligen åtta artiklar ut. Totalt framkom
ytterligare sju artiklar genom manuell sökning via referenser och citeringar, se Bilaga
1.

Kvalitetsgranskning
Kvalitetsgranskning gjordes enligt Hälsohögskolans riktlinjer, se Bilaga 2. Det
protokoll som användes var anpassat till kvalitativa studier. Protokollet var indelat i
två delar där första delen bestod av fyra frågor där kravet var att samtliga skulle
uppfyllas. Del två bestod av åtta frågor. Där gjordes ett gemensamt beslut att sju av åtta
5

frågor skulle uppfyllas för att artiklarna skulle få vara med i litteraturöversikten. Alla
artiklar lästes och granskades individuellt för att sedan diskuteras gemensamt.
Ur databaserna MedLine och Cinahl kvalitetsgranskade nio respektive elva artiklar.
Från de granskade artiklarna inkluderades tre respektive fyra artiklar. Genom manuell
sökning kvalitetsgranskades ytterligare sju artiklar som alla inkluderades. Anledning
till exklusion var på grund av att artikeln antingen inte svarade till syftet, att
patienterna inte var inskrivna i palliativ vård eller att de inte upplevde dödsångest.

Dataanalys
De 14 utvalda artiklarna som genomgick analys, skrevs ut i pappersform. Analysen har
genomförts enligt Fribergs (2012) femstegsmodell på grund av att den är anpassad för
kvalitativa studier. I första steget lästes de slutgiltiga artiklar flera gånger av båda
författarna för att få en helhetsbild och en känsla för vad de handlade om. I steg två
numrerades artiklarna utifrån bokstavsordning. Nyckelfynd som identifierats och som
stämde överens med syftet ströks över med en markeringspenna. I det tredje steget,
utifrån definitionen av dödsångest, har nyckelfynden från resultaten färgkodats för att
sedan föras in i olika underkategorier i ett dokument på datorn. Där översattes
nyckelfynden till svenska. Under hela analysarbetet fanns syftet med i tanken för att
undvika att felaktiga meningsenheter skrevs in i resultatet. I det fjärde steget
identifierades likheter och skillnader för att relateras till varandra, på så sätt skapades
nya underkategorier. Efter analys samt diskussion framkom två kategorier utifrån
underkategorierna. I sista steget presenterades resultatet genom kategorier och
underkategorier (Friberg, 2012).

Forskningsetiska överväganden
De artiklar som valts ut har genomgått en etisk granskning. Vilket innebär att de
personer som medverkat i de här studierna inte utsatts för några risker samt att data
blivit behandlad enligt de lagar och förordningar som finns i Svensk
författningssamling (SFS, 2003:460; SFS, 2009:400) samt i World Medical
Association, WMA, (WMA, 2017). Det skulle framgå att artikeln hade ett etiskt
godkännande (Forsberg & Wengström, 2008). Dödsångest som undersöks ur
patienternas egna perspektiv är en personlig upplevelse, därför är det viktigt att
författarna inte försökt manipulera data och att artiklarna är utformade enligt goda
forskningsetiska former (Kjellström, 2012). Etisk egengranskning har genomförts
enligt Hälsohögskolans anvisningar, se Bilaga 4.
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Resultat
I resultatet sammanställdes 14 artiklar genom kvalitativ analys där två kategorier och
sex underkategorier framkom, se figur 1.

Figur 1. Översikt på kategorier och underkategorier.

I en oförutsägbar tillvaro
Att känna sjukdomens närvaro
Patienter hade stor tillit till sjukvården att de inte kommer låta dem lida och istället
vårda för att undvika smärta under dödsprocessen och många var positivt inställda till
att använda läkemedel för att lindra symtom (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017;
Strang, Ekberg-Jansson & Henoch, 2014) och även medicinsk utrustning som fanns på
sjukhus (Hall, Legault & Côté, 2010). Symtom som inte lindrades framkallade
dödsångest och ångest (Bergqvist & Strang, 2017; Dong et al., 2016; Hall et al., 2010;
Moestrup & Hansen, 2015). För patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
var den största rädslan, som gav upphov till dödsångest, att kvävas långsamt till döds
(Hall et al., 2010; Strang et al., 2014). Att vara smärtfri samt fri från andra symtom
förknippades med en god död (Kastbom et al., 2017; Strang et al., 2014) samt gav
patienterna en chans att hålla dödsångesten på avstånd (Sand, Olsson & Strang, 2009).
Att dö på sjukhus kände somliga minskade belastningen och reducerade ångest för
familjemedlemmar (Hall et al., 2010) medan andra föredrog att dö hemma omgiven av
nära och kära (Kastbom et al., 2017). En del patienter som diagnostiserats med cancer
förknippade smärta med att cancern spred sig i kroppen. Det resulterade i att patienter
blev ångestfyllda, deprimerade och trötta (Bergqvist & Strang, 2017). Hos patienter
som behandlades med palliativ cytostatikabehandling ökade ångest mer under
cytostatika-fria perioder då de upplevde att cancern spred sig och växte i kroppen och
flera pateinter uttryckte en stark rädsla för den sista tiden i livet (Bergqvist & Strang,
2017; Buiting et al., 2013). Rädsla uppkom vid nya symtom och vissa patienter var
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extremt uppmärksamma på det då de förknippade de nya symtomen med att till den
delen av kroppen hade cancern spridits (Dong et al., 2016). Desto mer symtom de
upplevde desto mer ångest fick de om en hotande död exempel vid upplevelsen av ökad
smärta, illamående eller fatigue (Dong et al., 2016; Levy & Cartwright, 2015; Molefe &
Duma, 2009). Tankar om döden härledde från smärtorna och fick patienterna att
undra om döden skulle göra ont (Bergqvist & Strang, 2017). Vissa dagar kunde
symtomen vara mindre framträdande då var även ångest mindre märkbar men när
symtomen kom tillbaka beskrevs det som att bli nerdragen till botten och de kände sig
hjälplösa (Dong et al., 2016).
Att inte veta
Patienter sa att de inte var rädda för döden i sig men för självaste dödsprocessen då
den associerades med smärta (Buiting et al., 2013; Collin, 2012; Dong et al., 2016; Hall
et al., 2010; Moestrup & Hansen, 2015; Ozanne, Graneheim & Strang, 2013;
Whitehead, O´Brien, Jack & Mitchell, 2011) samt rädsla över att inte veta hur lång tid
de hade kvar (Levy & Cartwright, 2015; Whitehead et al., 2011). Rädslor över hur
dödsprocessen skulle utspela sig fanns ofta i tankarna (Collin, 2012). Skulle det skapa
obehag? Skulle värdigheten gå förlorad? (Collin, 2012). Om dödsprocessen blev
förlängd undrade patienterna om de skulle lida (Kastbom et al., 2017; Moestrup &
Hansen, 2015; Ozanne et al., 2013). Önskan om en snabb dödsprocess fanns hos de
flesta patienterna (Kastbom et al., 2017). Det framkom att de ville veta när döden skulle
inträffa (Hall et al., 2010; Whitehead et al., 2011) på grund av att de ville göra det mesta
av den återstående tiden de hade kvar i livet (Hall et al., 2010).
Att avskilja sig från omgivningen
Sjukdomen hade gjort att tankarna enbart handlade om döden som närmade sig och
det var svårt att förskjuta rädslan (Brenne et al., 2013). Patienter kände att deras
dödsångest tog över livet (Moestrup & Hansen, 2015; Ozanne et al., 2013). Döden var
ett överhängande hot som fanns i tankarna dag som natt vilket påminde dem konstant
om den hotande döden (Brenne et al., 2013; Dong et al., 2016; Hall et al., 2010) och att
sjukdomen skulle ta deras liv. Trots att de var medvetna om det var det somliga som
inte ville tala om döden (Hall et al., 2010). Andra patienter uttryckte att de kände sig
desperata i situationen som upplevdes som omöjlig att hantera och de kände sig
hjälplösa (Brenne et al., 2013). Rädslan för döden ledde till ångest- och gråtattacker.
Fokus låg konstant på sjukdomen, symtom och deras faktiska situation vilket gjorde
att aktiviteter ofta blev framflyttade eller inställda (Brenne et al., 2013). Till följd
isolerade sig patienterna då situationen upplevdes ohanterlig samt på grund av lägre
motivationsnivå (Dong et al., 2016). Vissa ville vara helt ensamma medan andra
noggrant valde ut vilka som fick komma dem nära (Dong et al., 2016), ofta deras
partners (Brenne et al., 2013). Andra patienter svarade inte i telefon och
initiativförmågan minskade gällande att ta kontakt med familj och vänner. I samband
med isoleringen kände patienterna känslor av skam. Känslan gjorde att de ville dra sig
tillbaka och inte bli sedd av andra. En patient sa att han inte hade mist viljan till att
leva utan istället mist glädjen till livet (Brenne et al., 2013).
Att mista sin självständighet
En del patienter kände rädsla för fysiska förändringar när kroppsfunktionerna
degenererade (Moestrup & Hansen, 2015; Ozanne et al., 2013). Hos patienter med
diagnosen amyotrophic lateral sclerosis (ALS) framkom dödsångest vid tanken på att
deras fysiska funktioner skulle försvinna, det framkallade panik att veta att en dag
kommer vitala funktioner som att andas själv vara förlorade (Ozanne et al., 2013).
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Tanken på att förlora sin autonomi skapade psykisk smärta (Whitehead et al., 2011)
och att bli fängslad i sin egen kropp gjorde att livet förlorade mening (Ozanne et al.,
2013). Patienter med KOL kände att kroppen försämrades och var medvetna om att
deras sjukdomsförlopp var långsamt (Hall et al., 2010; Strang et al., 2014). Många
uttryckte att de var rädda för att befinna sig i en levande kropp med en fungerande
hjärna utan att kunna leva sitt liv, utan att ha autonomi. De här tankarna gav upphov
till dödsångest (Hall et al., 2010; Strang et al., 2014). Vissa beskrev det som att det
kändes som att existera utan att leva (Brenne et al., 2013). I Whitehead et al (2011)
artikel framkom det att förlora sin fysiska kapacitet samt kommunikationsförmåga var
rädslor som uppkom när sjukdomen försämrades. De ville ha sin röst hörd och ha
något att säga till om i beslut som skulle fattas gällande deras liv (Whitehead et al.,
2011).

Vid livets slut
Att ifrågasätta livsval
Somliga hade svårt att acceptera sin sjukdom eftersom de var medvetna om att den
skulle leda till döden vilket gav upphov till ångest och tankar om existentiella frågor,
som varför det skulle hända just dem (Brenne et al., 2013; Strang et al., 2014).
Existentiella frågor förekom i flera artiklar (Brenne et al., 2013; Collin, 2012; Dong et
al., 2016). Då framtiden var nära att försvinna resulterade det i tvivel kring tidigare val
som gjorts, exempel att de prioriterat arbetet medan andra delar i livet sköts upp till
senare (Levy & Cartwright, 2015). En patient blev dagligen frustrerad över att hans
framtidsplaner krossades av hans obotliga sjukdom (Levy & Cartwright, 2015).
Existentiella frågor togs upp om vad som skulle hända efter döden och tankar
konstruerades beroende bland annat av deras tro vilket var ett sätt för patienterna att
hantera den överhängande döden (Moestrup & Hansen, 2015) och vad som skulle
hända efter den (Strang et al., 2014). Även om patienterna visste att de skulle dö fanns
hopp om mer tid (Moestrup & Hansen, 2015). I Molefe och Duma (2009) artikel
framkom det att andra patienter hade stor tillförlit till läkarna samt Gud att de skulle
hjälpa dem och hade hopp om att bli botade. I samband med behandling ökade hoppet
(Molefe & Duma, 2009). Önskan om ett liv efter döden och att få träffa sina nära och
kära igen förekom hos en del (Collin, 2012; Kastbom et al., 2017). Dock fanns det
patienter som förlorade sin religiösa tro till följd av känslor om orättvisa, hopplöshet
kring faktumet att det inte fanns något botemedel gjorde det svårt att finna mening
(Ozanne et al., 2013).
Att ta farväl
Patienter förknippade inte bara lidande med smärta och att dö utan även att lämna
sina barn och barnbarn (Kastbom et al., 2017; Moestrup & Hansen, 2015; Molefe &
Duma, 2009). Tankar om hur barnen skulle hantera situationen och klara sig utan sin
förälder orsakade dödsångest (Collin, 2012; Moestrup & Hansen, 2015; Molefe &
Duma, 2009, Whitehead et al., 2011) och det var extremt smärtsamt och svårt att finna
sig i, speciellt om barnen var små (Ozanne et al., 2013). Patienterna beskrev hur viktigt
det var att förbereda sig inför döden genom att ta avsked av familjen. För en god död
ansågs det viktigt att familjen kunde närvara för att ta farväl (Kastbom et al., 2017).
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Metoddiskussion
Artikelsökningen påbörjades i databasen MedLine. Då användes sökorden death
anxiety, fear of death and dying, impending death, palliative care och experience,
vilka inte genererade i tillräckligt antal artiklar relaterade till syftet. Samma sökord
användes i PsycINFO som resulterade i för stort antal träffar vilket var svårt att läsa
igenom. Då sökorden har varit ett av de större problemen att finna i det här arbetet har
mycket tid lagts åt diskussion i valet av sökord. Eftersom det inte finns en enighet kring
begreppet dödsångest (Nyatanga & de Vocht, 2006; Tomer & Eliason, 1996) och att det
finns flera olika definitioner beslutades det att använda två definitioner i de slutgiltiga
sökorden, vilka var death anxiety och fear of death. De här definitionerna ansågs ligga
närmast dödsångest som nationellt begrepp. De nya sökorden ledde till sökning i
databaserna MedLine och Cinahl, vilket enligt Henricson (2012) stärker arbetets
trovärdighet vid användande av flera omvårdnadsfokuserade databaser. Sökningen
valdes att göras med TX All text på grund av att det genererade fler träffar. Efter
kvalitetsgranskning blev det slutgiltiga antalet sju artiklar i primärsökningen. För att
få en bredare kunskap om dödsångest gjordes en manuell sökning där sju artiklar
framkom efter kvalitetsgranskning, vilket har influerat resultatets djup. Det kan dock
tänkas vara svårt att reproducera litteraturöversikten. Samtidigt argumenterar
Östlundh (2012) för vikten av manuell sökning som en effektiv metod, vilket är en
styrka för den här litteraturöversikten. Dubbletter av artiklar i databaserna har inte
angivits i matrisen, se Bilaga 1. Förförståelsen som tidigare beskrivits var att
dödsångest enbart var en rädsla för döden. Författarna har inte låtit det bli en
påverkande faktor i sökandet efter passande artiklar då syftet samt definitionen varit
grunden för resultatet. Resultatet gav en ökad kunskap vilket kan tänkas påverka
författarna i sitt framtida sjuksköterskeyrke i djupare förståelse kring dödsångest i
relation till sjukdom. Endast kvalitativa artiklar inkluderades i arbetet på grund av att
det var fenomenet upplevelse som låg till grund för syftet. Genomgående har intervjuer
genomförts i resultatet av artiklar som inkluderats.
Enligt Östlundh (2012) är de flesta vetenskapliga artiklarna skrivna på engelska, därför
blev det ett inklusionskriterie. Genom att använda artiklar som var skrivna på engelska
antogs det öka chansen att finna resultat som svarade till syftet samt att finna artiklar
från hela världen. För att översätta texterna har översättning gjorts till stor del på fri
hand men även webbaserade översättningsprogram har använts i mindre skala. Det
fanns dock en risk för feltolkningar då engelska inte är författarnas förstaspråk.
Sökningar inkluderade artiklar publicerade mellan åren 2007-2017 eftersom den
senaste vetenskapen var av intresse.
Då det var svårt att få fram relevanta artiklar som svarade till syftet och de slutgiltiga
artiklarna från primärsökningen inte resulterade i mer än sju artiklar kan
överförbarheten minska. Orsaken kan tänkas vara att det är svårt att empiriskt studera
dödsångest genom intervjuer då patienterna måste tala om svåra känslor under kort
tid med personer de inte känner. Fördelen var att den vetenskap som fanns att tillgå i
Cinahl och MedLine, utifrån syftet, användes och inga artiklar exkluderades jämfört
med om sökorden hade genererat i fler artiklar än vad som hade kunnat tänkas vara
hanterbart.
Under analysen lästes resultaten enskilt för att sedan diskuteras gemensamt och
samtidigt kvalitetsgranskades dem av båda författarna i enlighet med Wallengren och
Henricson (2012). Samtal kring vad underkategorierna skulle innehålla gjordes
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kontinuerligt på grund av att det fanns svårigheter kring att skilja meningsenheterna
åt. Det kan ha lett till att subjektiva åsikter har avgjort under vilken kategori vissa
meningsenheter hamnat. Wallengren och Henricson (2012) belyser hur trovärdigheten
och pålitligheten stärks om externa granskare, såsom studiekamrater och handledare,
kritiskt granskar arbetet. Därav ses det som en styrka att litteraturöversikten fått
respons vid flertal tillfällen.
Fem relevanta artiklar genomförda i Sverige hittades som svarade till syftet. Av
resterande artiklar var två från Storbritannien, en från Norge, en från Nederländerna,
en från Skottland, en från Australien, en från Kanada, en från Danmark och en från
Sydafrika. Att artiklarna är gjorda i flera olika länder samt kontinenter, ger en bred
bild av fenomenet dödsångest världen över. Både män och kvinnors upplevelser fanns
med i de utvalda artiklarna, vilket ökade trovärdigheten. Sjukdomar som förekom i
artiklarna var cancer, KOL, ALS och Humant Immunbrisvirus (HIV)/Acquired
Immunodeficiency Syndrome (AIDS), vilket kan ha gett en bredd i analysen av hur
dödsångest uppträder vid olika sjukdomar. Den patientgrupp som hade cancer var mer
representerat i relation till dödsångest än resterande patientgrupper. Det skulle kunna
bero på att cancer är mer förekommande i palliativ vård än resterande sjukdomar. Det
var tio artiklar med cancerpatienter, två med KOL, två med ALS samt en med
HIV/AIDS där patienterna tillsammans med de här sjukdomarna även hade cancer.

Resultatdiskussion
Dödsångest uppstod vid dödsprocessen, där tankar skapades kring om döden skulle
göra ont samt hur lång tid det skulle ta. Symtom som exempelvis smärta gjorde att
vissa patienter isolerade sig från omgivningen. Att lämna familjen var svårt att
acceptera. Existentiella funderingar om orsaken till sjukdom och livet efter döden blev
framträdande. Tankarna var svåra att förskjuta vilket gjorde att dödsångest ökade.
Funderingar kring döden gjorde att rädslor över en smärtsam dödsprocess uppkom
och om dödsögonblicket skulle göra ont. Symtom som inte lindrades gav upphov till
dödsångest. Strang (2014) beskriver att smärta är något alla döende patienter fruktar.
Inom palliativ vård är smärtkontroll en hög prioritet, dock diskuterar han i artikeln att
det är viktigt att komma ihåg att smärta alltid har en känslomässig del. Fokus i palliativ
vård ligger ofta på att lindra den fysiska smärtan menar Strang. Fysisk smärta leder till
ångest och ångest leder till att smärtupplevelsen ökar (Strang, 2014). Det är viktigt att
den fysiska smärtan lindras men att sjukvårdspersonal även kommer ihåg att lindra
den psykiska och existentiella smärtan. Det kan handla om uppmuntran och empati
som kan ges i verbal och icke-verbal kommunikation genom ökad närhet samt beröring
(Bottorff, Gogag & Engelberg-Lotzkar, 1995).
Isolering kan tänkas vara en stark reaktion av en svår händelse, händelsen i det här
fallet var patienter som led av obotliga sjukdomar. Resultatet av litteraturöversikten
visade att livskvalitén minskade då nära relationer inte upprätthölls. För vissa var
döden svår att tala om och resulterade i hjälplöshet. När patienter inte talar om sina
känslor och bär bördan själv, kan det tänkas att upplevelsen av att känna sig ensam
ökar. Strang och Strangs (2001) studie visade att faktorer som påverkade känslan av
hanterbarhet negativt var bland annat isolering. Att inte bli sedd som en hel människa,
av bland annat sjukvårdspersonal och släktingar, utan som en människa med en
sjukdom ökade känslan av ensamhet (Strang & Strang, 2001). Att sjuksköterskan finns
med som stöd genom att lyssna och spenderar tid kan tänkas vara viktigt, att låta
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patienten få dela med sig av sitt liv och vad som är viktigt för honom eller henne. Enligt
teorin patientperspektiv och livsvärld (Dahlberg & Segersten, 2010) påverkas
identiteten av sjukdom och ohälsa vilket är i enlighet med litteraturöversiktens resultat
av att patienter isolerade sig både genom val samt genom att de inte kunde delta i
sociala aktiviteter som tidigare. Sjukdomen gjorde att de gömde sig, skälet kunde vara
smärta eller känsla av skam. Smärtan gjorde att tillgången till världen förändrades då
de inte kunde kontrollera den utan fick istället ha tillit till sjukvårdspersonal. Även att
motivationsnivån minskade relaterat till sjukdomen kan enligt teorin vara på grund av
att självkänslan förändrades (Dahlberg & Segersten, 2010). Det överensstämmer även
med Esther et al (2010) forskning att när patienter befinner sig i en situation där döden
är nära kan de känna dödsångest när de får bekräftat att sjukdomen är obotlig, vilket
även kan leda till oförmåga att delta i sociala aktiviteter.
Trots isoleringen var ändå familjen viktig för patienten, när familjen fanns med som
stöd under dödsprocessen ansågs det bidra till en god död visade resultatet i
litteraturöversikten. Relationer, speciellt till barn, skapade meningsfullhet (Strang &
Strang, 2001). Resultatet stöds även av Milberg et al (2014) som fann i sin studie att de
patienter i livets slut som inte fick stöd från familjen kände mer ångest och stress över
sin situation. Familjen gjorde att livet kändes mer meningsfullt för patienten, att de
faktiskt hade betytt något vilket stärkte livskvalitén (Frankl, 1987).
Patienter hade svårt att acceptera sin dödliga sjukdom och kände sig hjälplösa, även
tidigare val ifrågasattes. I McCarthy, Jenn, Leng och Hamzah (2016) studie fann de att
patienter som var inskrivna i palliativ vård hade en önskan om att kunna acceptera den
livshotande sjukdomen. För att lyckas mottog de stöd från närstående (McCarthy et
al., 2016). Att ångra tidigare händelser i livet kan resultera i dödsångest (Esther et al.,
2010). Madnawat och Kachawas (2007) fann att patienter som fick möjlighet till att
utöva religion exempelvis genom att be kunde få hjälp med att acceptera den hotande
döden. Det kunde även hjälpa patienterna att hitta andlig tröst (Lee, Ow, Akhileswaran
& Goh, 2013). Somliga patienter i föreliggande litteraturöversikt fann hopp och tröst i
att Gud skulle bota dem. Samtidigt fanns det patienter som helt hade förlorat sin tro
till Gud i och med existentiella frågor som ”varför händer det här just mig?”. Att
sjukdomen påverkade patienternas hela existens framkom genom att de hade sitt fokus
på sjukdomen och de hade svårt att förskjuta tankarna. Yardley, Walshe och Parr
(2009), fann i sin studie att patienter förväntade sig att sjukvårdspersonal hade
kunskap om att möta dem i existentiella frågor. Patienterna önskade att personalen
hade mer kunskap om olika kulturer (Yardley, Walshe & Parr, 2009).
I föreliggande litteraturöversikten fanns artiklar med där studierna var gjorda i olika
länder, samt olika kulturer. Det finns ett behov av att sjukvårdspersonal är integrerade
i olika kulturer då Sverige idag är ett kulturrikt land. I en studie gjord i Kina, där
dödsångest undersöktes som ett undertema visade resultatet att patienterna inte
upplevde dödsångest. Smärta hos patienterna upplevdes som någonting positivt, en
påminnelse om att de fortfarande levde. Döden såg de som en del av livet och upplevde
därför inte heller någon ångest över det (Ho et al, 2013). Enligt Kemp och Chang
(2002) berättar anhöriga och sjukvårdspersonal i Kina oftast inte för patienten om vad
som ska hända under sjukdomsförloppet. Att tala om döden anser de leder till känsla
av hopplöshet samt en önskan om att patienten ska dö (Kemp & Chang, 2002). Om
patienter inte får veta hur sjukdomsförloppet kommer se ut kan möjligtvis ångest eller
dödsångest upplevas senare i sjukdomsförloppet när oväntade situationer uppträder
som de inte var redo att hantera. Enligt patientperspektiv och livsvärld är
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sjukdomsupplevelsen unik och personlig, sjukvårdspersonal ska öppna upp för
diskussion i tidigt skede för att vårda patienter på bästa sätt (Dahlberg & Segersten,
2010).
Condraus fasetter blev tydliga genom hela resultatet (Jacobsen, 2008). Oron för vad
som händer efter döden, de tankarna var beroende av vilken tro patienterna hade och
skapade antingen ett obehag eller ett lugn över en ovisshet som var ett sätt för
patienterna att hantera situationen. Ångest kring själva lidandet som uppstod vid
smärta samt att inte veta hur sjukdomen skulle utvecklas. Avskedet från nära och kära
skapade ett lidande för många då det inte var lätt att lämna de personer som stod
patienterna nära. Fruktan för dödsprocessen där återigen det okända skapade obehag
för patienterna. Den här fasetten var den som tydligast i resultatet hade anknytning till
dödsångest. Antagligen för att den är ett resultat av de tre föregående fasetterna. När
patienten har ont och undrar om det ska göra så här ont att dö samtidigt som patienten
blir tvungen att ta avsked från sina barn och inte veta vad som händer efter döden leder
det förmodligen till en fruktan för dödsprocessen. Den totala isoleringen samt att
förlora autonomin och inte längre kunna vara aktiv och fatta beslut är troligtvis en
biverkan av sjukdomen som uppstår i samband med de andra fasetterna (Jacobsen,
2008). Som diskuterats tidigare i bakgrunden är dödsångest flerdimensionellt. Det
finns med andra ord inget svart eller vitt i dödsångest, det vill säga att antingen har en
patient det eller inte. Det styrs av bland annat de fasetter Condrau fann.

Slutsatser
Att vara döende kan vara något av det svåraste en person kan gå igenom. Ingenting är
längre självklart, inga planer kan längre läggas och vägen dit är ensam samt utan
garantier. Patienters upplevelse av dödsångest har undersökts. Det visade sig vara ett
begrepp som var svårt att definiera samt en upplevelse som var svår att hantera. Med
hjälp av kategorier som skapades efter analys skulle det kunna tänkas att vidare
forskning kan fokusera på hur sjuksköterskan kan hjälpa och möta patienter inom
varje kategori. Samtidigt är det viktigt att som sjuksköterska förstå att alla individer är
olika och att varje patients erfarenheter leder till en unik upplevelse (Dahlberg &
Segersten, 2010) Vid diskussionen kring kulturer framkom även hur kulturer skiljer
sig åt, det som är acceptabelt att tala om i vissa kulturer kan skilja sig från andra. Det
krävs en medvetenhet och ödmjukhet kring det hos sjuksköterskor, inte bara vid
samtal kring döden utan det kan även tänkas vara så vid samtal kring hälsa generellt.
Många patienter upplevde existentiell smärta gentemot sin hotande död vilket
uttryckte sig som dödsångest. Som sjuksköterska är det viktigt att försöka tillgodose
existentiella behov hos patienter som är inskrivna i palliativ vård och hjälpa de att hitta
strategier för att kunna hantera svåra situationer. Resultatet visade även att religion
kan vara en strategi för att finna tröst. Genom förslagsvis interna utbildningar på
vårdavdelningar kan sjuksköterskan få ökad förståelse för patienternas olika behov och
religioner. Då kan sjuksköterskan få verktyg för att kunna bemöta patienters
existentiella, andliga, fysiska och psykiska behov. En av sjuksköterskans viktigaste roll
i relation till den döende patienten är kommunikation i form av stöd som är en
lugnande strategi.
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obotlig sjukdom. Några
var rädda för att lämna
sina barn, andra tröstade
sig med att tro på livet
efter döden. Upplevelsen
av en god död var
individuell.
Patienterna
hade
en
existentiell kris. Några av
patienterna
ifrågasatte
tidigare livsval medan
andra vägrade att planera
framtiden, även om det
handlade
om
en
närliggande framtid.
De flesta patienterna var
ledsna för att de skulle dö.
Många undvek att prata
om döden och ville
fokusera på livet. Det
fanns en rädsla att döden
skulle innebära smärta.

Men´s strategies
for
preserving
emotional wellbeing in advanced
prostate cancer:
An interpretative
phenomenological
analysis
Moestrup, L., & Hansen, Existential
H. P.
Concerns About
2015
Death:
A
Danmark
Qualitative Study
of Dying Patients
in
a
Danish
Hospice.

“To explore men
with
advanced
prostate cancer´s
own practices for
promoting
and
maintaining
emotional
wellbeing.”
“To illuminate the
complexity of the
patients´
existential
concerns
about
death
through
descriptive
analysis
of

Kvalitativa semi- 17
strukturerade
intervjuer
med
kvalitativ,
deskriptiv
analysmetod.

Del 1: 4/4
Del 2: 8/8

Del 1: 4/4
Del 2: 7/8

Del 1: 4/4
Del 2: 8/8

interviews
patients.”

Molefe, T., & Duma, SE.
2009
Sydafrika

with

Experiences
of
Batswana women
diagnosed
with
both HIV/AIDS
and
cervical
cancer.

“To explore the
experiences
of
Batswana women
who are diagnosed
with
both
HIV/AIDS
and
cervical cancer.”

Kvalitativa
6
semistrukturerade
intervjuer
som
analyserades med
hjälp av Collaizi´s
sju procedurs steg.

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

“To
illuminate
how people with
amyotrophic
lateral
sclerosis
(ALS)
create
meaning despite
the disease.”
“To
obtain
knowledge about
how native-born
Swedes,
who
define themselves
as
nonreligious,
develop
coping
strategies in the
presence of their
own
impending
death. The aim
was also to gain a
understanding of
how this strategies
serve the purpose
and
help
the

En
kvalitativ 14
descriptiv studie
med
intervjuer
med
kvalitativ
innehållsanalys.

Sand, L., Olsson, M., & Coping strategies
Strang, P.
in the presence of
2009
one's
own
Sverige
impending death
from cancer.

Kvalitativa
20
intervjuer
med
existentiell
hermeneutik
analysmetod.

Patienterna kände en
rädsla
för
att
dö
framförallt för att de då
blev tvingade att lämna
sina barn. Många av
patienterna hade en tro på
Gud och förlitade sig på
Gud samt läkare.
Patienterna
upplevde
dödsångest eftersom de
inte visste hur lång tid de
hade kvar och hur snabbt
sjukdomsförloppet skulle
ta innan döden inträffade
samt på vilket sätt.
Dödsångesten var svårast
att hantera under nätterna
då
tankarna
var
närvarande. Patienterna
använde
olika
copingstrategier för att
skingra tankarna.

Del: 4/4
Del 2: 8/8

Del 1: 4/4
Del 2: 7/8

Del 1: 4/4
Del 2: 7/8

Strang,
S.,
EkbergJansson, A., & Henoch, I.
2014
Sverige

Experience
of
anxiety
among
patients
with
severe COPD: A
qualitative,
indepth interview
study.

Whitehead, B., O’Brien,
M. R., Jack, B. A., &
Mitchell, D.
2012
Storbritannien

Experiences
of
dying, death and
bereavement
in
motor
neuron
disease:
a
qualitative study.

informants cope
with
distress
provoked by the
fact that they will
soon be no more.”
“To
explore
severely ill COPD
patients´
experience
of
anxiety and their
strategies
to
alleviate anxiety.”
“To explore the
experiences
of
people with motor
neuron
disease
(MND),
current
and
bereaved
carers in the final
stages
of
the
disease
and
bereavement
period.”

Kvalitativ,
31
deskriptiv
och
förklarande studie
med manifest och
latent
innehållsanalys.
Kvalitativ studie 24
med
narrativa
intervjuer
med
tematisk analys.

Sjukdomen
KOL
gav
patienterna insikt om att
de snart skulle tvingas
lämna livet och döden blev
ett hot. De fick dödsångest
av känslan att kvävas
vilket resulterade i att det
dagliga livet begränsades.
Patienterna kände sig
oroliga och hade en rädsla
för hur sjukdomen skulle
framskrida, hur och när de
skulle dö.

Del 1: 4/4
Del 2: 8/8

Del 1: 4/4
Del 2: 7/8
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