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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att som patient befinna sig i livets slut är en subjektiv upplevelse, dock finns det 

generella drag. Det är därför relevant för sjuksköterskor att få kunskap om upplevelser i livets 

slut. Detta för att vägleda och ge stöd under patientens sista tid. Anhöriga kan uppleva rädsla 

då de vistas med sin familjemedlem, då de var oroliga över att deras familjemedlem skulle 

avlida i deras närvaro. Problem: Aktuell forskning visar på brister i vården gällande livets 

slut. Det fanns en bristande delaktighet i samtalet kring patientens tillstånd. Syfte: Var att 

beskriva patienters upplevelser i livets slut. Metod: Detta är en systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes där 11 vetenskapliga artiklar har analyserats.  Resultat: Analysen 

resulterade i två teman vilka var lindrat lidande och lidande. Inom dessa teman skapades fem 

subteman: lindrat lidande genom tro, lindrat lidande genom acceptans, lindrat lidande 

genom sociala relationer, lidande genom att förlora sitt jag, lidande genom att inte vara 

färdig med livet, lidande genom oro för framtiden och lidande genom att uppleva smärta. 

Slutsats: Patienter upplevde både ett lidande och lindrat lidande i livets slut. Variationer av 

upplevelserna kunde bero på åldersgrupper och etniskt ursprung.   

Nyckelord: Kvalitativ litteraturstudie, livets slut, patient, upplevelser.  

  



ABSTRACT 

Background: Nearing the end of life is a subjective experience for a patient, but there are 

general features. It is therefore relevant for a nurse to gain knowledge with regards to nearing 

the end of life experiences. This is to guide and give support during the patient’s final 

moments. Relatives can experience fear when they are with their family members, due to the 

fact that that the family member could die in their presence. Problem: Current research 

shows weaknesses regarding end of life stages within healthcare. There is a lack of 

participation in the conversation about the patient’s condition. Aim: To describe patients 

experiences in their final stage of life. Method: This is a systematic literature study with 

descriptive synthesis where 11 scientific articles have been analyzed. Findings: The analysis 

resulted in two themes which were alleviated suffering and suffering. Within these themes 

five sub-themes were created: alleviated suffering through faith, alleviated suffering through 

acceptance, alleviated through social relationships, suffering through losing who they are, 

suffering with not being finished with life, suffering with uncertainty of their future and the 

suffering through experiencing pain. Conclusion: The patients both experience a suffering 

and alleviated suffering in their final stages of life. The variations of the experiences depend 

on their age and their ethnicity.  

Keywords: End of life, experiences, patient, qualitative literature study. 
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1 INLEDNING   

Detta examensarbete syftar till att beskriva patienters upplevelser i livets slut, vilket har 

efterfrågats av vårdutvecklare från Landstinget Västmanland. Med vård i livets slut avses 

vård både inom sjukhuskontext och vård i det egna hemmet. När livet tar sin egen riktning 

mot ett opåverkbart och obotligt tillstånd kan människan sällan inverka i situationen. Detta 

kan liknas med att leva med en dödlig sjukdom. Fram till människan tar sitt sista andetag 

kan upplevelserna te sig unikt. Att möta och vårda döende patienter är något som ingår i 

sjuksköterskeyrket, däremot att sätta sig in i patienters upplevelser kring vägen till döden 

kan upplevas svårt. Här väcks intresset kring området som även präglas av personliga 

erfarenheter av författarna. Under den verksamhetsförlagda utbildningen mötte författarna 

patienter som vårdades i livets slut. Urskiljande särdrag observerades i mötet med patienter 

då de upplevde ångest, sorg, hopplöshet och frustration. Patienternas anhöriga var 

involverade i vården och var ett betydande stöd för patienterna. Författarna lade märke till 

att det var variationer i hur upplevelserna utspelade sig då en del patienter tog döden med ro, 

medan andra med oro, vilket fångade författarnas intresse. Den nya kunskapen önskas leda 

till en djupare förståelse om patienters upplevelser i livets slut. Genom att beskriva och 

tydliggöra vad upplevelserna innebär för patienter kan sjuksköterskor få en bredare 

kompetens och förståelse i mötet med patienter och möta dem i den livssituation de befinner 

sig i. 

2 BAKGRUND  

Nedan kommer följande att presenteras, centrala begrepp, sjuksköterskors perspektiv på 

vård vid livets slut, anhörigas upplevelser i livets slut, styrdokument lagstiftning och 

riktlinjer, teoretiskt perspektiv och avslutningsvis problemformulering.    

2.1 Centrala begrepp  

I examensarbetet återkommer begreppen livets slut och vård i livets slut, därför redogörs 

dessa enligt nedan. Jakobsson, Andersson och Öhlén (2009) skriver att livets slut definieras 
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som en inre personlig upplevelse och även något som kan identifieras av vårdpersonal och 

andra. Det är svårt att avgöra när livets slut är påbörjat. Det finns dock utmärkande särdrag 

vilka kan vara kronisk livshotande sjukdom, funktionsnedsättning, symptom, vårdberoende, 

avancerad ålder och skörhet. Med dessa särdrag görs en identifiering av patienter som är så 

svårt sjuka att det inte vore förvånande om de avlider inom en snar framtid, även om en del 

patienter kan leva en längre tid efter denna identifiering. Patienter som får vård i livets slut 

har ofta ett stort vårdbehov. Beck, Törnqvist, Broström och Edberg (2011) skriver att 

patienter i livets slut är sängliggande och att de inte längre äter eller dricker. Vid vård i livets 

slut är målsättningen att främja välbefinnande och lindring av patientens lidande, då 

sjukdomen inte längre kan bromsas. Det är en helhetsvård som ska följa patienten och 

dennes anhöriga fram till patienten avlider. Öppenhet och möjligheter i patientens situation 

är styrande för vården. Dock visar aktuell forskning brister beträffande vården i livets slut 

(Jakobsson et al., 2009). Enligt Beck et al., (2011) innebär vård i livets slut att patienter får 

stöd av vårdpersonal med personlig hygien genom tvättning i sängen eller rengöring av mun. 

2.2 Sjuksköterskors perspektiv på vård vid livets slut 

Enligt sjuksköterskor behöver patienter stöd och vägledning så att de kan fatta egna 

välgrundade beslut under vårdtiden och för att bygga upp ett förtroende krävs ansträngning. 

Sjuksköterskor kan bidra till att främja ett förtroende genom att erbjuda att svara på frågor 

gällande fortsatt vård, efter att patienten fått sin prognos av läkaren. Detta kan leda till 

samtal som präglas av förtroende och det är då viktigt att sjuksköterskan är aktivt lyssnande, 

som i sin tur resulterar i att patientens lidande kan lindras (Clabots, 2012). Enligt Dunn, 

Otten och Stephens (2005) är det relevant att sjuksköterskor ägnar tid åt patienter för att 

föra samtal då det kan leda till att patienterna får en fridfull död. Detta beror på att 

sjuksköterskan och patienten lär känna varandra på en djupare nivå. Med detta får även 

sjuksköterskor möjlighet att förbereda patienten inför döden. Även Lindqvist och Rasmussen 

(2009) påpekar att det är viktigt att sjuksköterskor och patient för en samtalsdialog, då 

sjuksköterskor får förståelse för vad patienten har för tankar och känslor i sin livssituation. 

Genom detta kan sjuksköterskor förstå vad som upplevs mest besvärligt och betydelsefullt för 

patienten. I vårdrelationen behöver sjuksköterskor respektera patientens autonomi, självbild 

samt patientens sociala relationer. Vid samtal ska sjuksköterskor utgå från patientens syn på 

livet och döden, och inte sin egen. Dunn et al., (2005) skriver att sjuksköterskor upplever att 

det är svårt att föra samtal med anhöriga om patienten då anhöriga ofta har svårt att 

acceptera patientens tillstånd. Detta kunde i sin tur medföra att anhöriga hade en otrevlig ton 

mot sjuksköterskan under samtalen. 
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Sjuksköterskor kan uppleva ett lidande i sin profession som vårdare. Detta synliggörs om en 

vårdsituation blir ohanterlig och ställer krav på sjuksköterskorna som de inte klarar av för att 

resurserna inte räcker till. Lidandet medför känslor av maktlöshet, rädsla och förlust. 

Sjuksköterskorna uthärdar och gjorde det som krävdes för att ta sig igenom dagen (Meeker, 

Waldrop, Schneider & Case, 2014). Enligt Pattison, Carr, Turnock och Dolan (2013) relaterar 

sjuksköterskor vårdsituationer i livets slut till sig själva och sin familj. Tankar och känslor 

väcks som handlar om hur de själva skulle känna om det var deras anhörig som var i livets 

slut. Krikorian, Limonero och Mate, (2011) skriver att sjuksköterskor i vårdarbetet måste 

konfrontera döden då arbetet syftar till att lindra ohälsa och följa patienten till denne avlider. 

Sjuksköterskor behöver också konfrontera sitt eget lidande då döden är en oundviklig 

händelse i arbetet. Även Clabots (2012) påpekar att sjuksköterskor behöver vara medvetna 

om sina tankar och värderingar på döden och döendet, vilket medför en bättre förståelse för 

patienter och anhöriga samt en god vård i livets slut. Det är också viktigt att sjuksköterskor 

inte projicerar sina värderingar på patienten, utan stöttar patienten att behålla sina egna 

värderingar. Pattison et al., (2013) skriver att sjuksköterskor kan uppleva sitt yrke att vårda 

patienter i livets slut som sorgesamt, dock medger sjuksköterskorna att de även finner en 

mening i vårdandet av patienter och dennes anhöriga. Denna mening grundar sig i att 

sjuksköterskor ofta lär känna patienten och anhöriga på djupet, då behandlingen har ett 

lindrande syfte. Med detta läggs mindre fokus på apparatur och mer tid på att föra samtal. 

Enligt Clabots (2012) har patienter olika syn på döendet då de kan ha olika kulturer. 

Sjuksköterskor behöver då respektera patientens etnicitet och vara medveten om att 

patienter som befinner sig i livets slut ser döden på olika sätt beroende på deras personliga 

erfarenheter i livet som kan vara relaterad till kultur. Det är också relevant att veta vad 

döendet och döden betyder för varje enskild patient för att kunna vägleda, samt ge stöd 

under patientens sista tid i livet. Patienter som har ett hopp om att få fortsätta sitt liv ska få 

behålla det hoppet. Om sjuksköterskan har denna kunskap kan ett lidande förhindras. Även 

Beck et al., (2011) skriver att patienter inte skall behöva lida eller lämnas ensam, samt att 

patienter ska få en fridfull död. Enligt Clabots (2012) behöver sjuksköterskor tydliggöra för 

patienter om innebörden av vård i livets slut för att kunna förbättra livskvaliteten och även 

lindra deras upplevelser. Målet med detta är att patienterna ska få chans till symtomkontroll 

samt känslomässigt stöd av sjuksköterskan. 

2.3 Anhörigas upplevelser i livets slut 

Anhöriga värderar att få information samt att bli uppdaterade om deras familjemedlems 

tillstånd vilket medför att anhöriga får veta vad som pågår samt vad som väntar dem. 



4 

Anhöriga är inte beredda på att få ett drastiskt besked om sin familjemedlem och reagerar 

ofta med känslor som förvirring, oro, smärta och frustration. Därför är det viktigt att få 

känslomässigt stöd av sjuksköterskan, då anhöriga behöver någon att prata med för att 

kunna uttrycka sina känslor. Vidare skrivs att vistas längre stunder med sin svårt sjuka 

familjemedlem kan skapa känslor av rädsla hos anhöriga, då de var oroliga att deras 

familjemedlem skulle avlida i deras närvaro (Kisorio och Langley, 2016). När patienten 

befinner sig i livets slut kan anhöriga uppleva känslomässigt hot i relationen, då den upplevs 

otrygg. Anhöriga kan också uppleva stress och känna sig i underläge då patienten är döende. 

Patienten och dennes anhörige kan finna tillfredsställelse i vårdrelationen som präglas av 

förtroende gentemot vårdpersonal som skall ge god vård (Fasse, Flahault, Bredart, Dolbeault 

& Sultan, 2014). Anhöriga upplever att de känner sig lättade när deras familjemedlem är 

inlagd på sjukhuset. Detta på grund av att de inte vet hur de skulle ta hand om sin 

familjemedlem. Anhöriga känner även att vårdpersonalen har mer kunskap och att de 

därmed kan hantera situationen bättre (Robinson, Gott, Gardiner och Ingleton, 2015). 

Coombs, Parker, Ranse, Endacott och Bloomer (2016) påpekar att sjukvården ska vara en 

plats som hjälper anhöriga att bygga positiva minnen av deras familjemedlem som befinner 

sig i livets slut. 

Anhöriga upplever att praktisk bekvämlighet är en viktig del att ta hänsyn till vid vård i livets 

slut, då det kan lindra både deras och deras familjemedlems lidande. Att få hälsa på sin 

familjemedlem när som helst under dygnet upplevs priviligierat. Vidare betonas att anhöriga 

uppskattar frånvaro av vanligtvis förekommande normer. Detta kan vara att sjuksköterskor 

respekterar att anhöriga ligger i sjukhussängen och håller om sin svårt sjuka familjemedlem. 

Anhöriga tycker att det är viktigt att deras familjemedlem får använda sig av personliga 

ägodelar, vilket kan vara att de får använda sina privata kuddar, medhavda filtar eller 

fuktgörande salva, men kan också innebära att anhöriga får ta med hemlagad mat. Att få 

spela musik som patienten tycker om ansågs även värdefullt för anhöriga (Pattison et al., 

2013).  

Anhöriga behöver en god relation med sjuksköterskan då de är i behov av stöd (Dunn et al. 

,2005). Beck et al., (2011) skriver att anhörigas närvaro uppskattas och att de uppmuntras till 

att hälsa på patienten, då patienten inte behöver vara ensam. Dock vill inte alla anhöriga 

fysiskt närvara vid livets slut, då de upplever situationen skrämmande. Utrymme för samtal 

för anhöriga var viktigt och dessa handlar främst om patientens situation samt praktiska 

saker under och efter patientens död.  

Anhöriga uppfattar sjuksköterskor som huvudpersonen inom vården som överlämnar 

information om patientens tillstånd. Anhöriga uppger att de blir bekymrade om de inte hålls 

informerade om sin familjemedlems tillstånd. Därför är det relevant att sjuksköterskor 
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anpassar språket och inte använder sig av medicinska eller tekniska termer som kan 

begränsa anhörigas förståelse. Hur sjuksköterskor överlämnar information till anhöriga är 

viktigt och behöver präglas av tydlighet, medkänsla, respekt och omtänksamhet. Genom 

dessa faktorer ökar anhörigas förståelse av informationen. Anhöriga uppskattar och tycker 

att sjuksköterskors närvaro i tystnad är viktig. Tystnaden medger en känsla av lugn (Coombs 

et al., 2016).  

Anhöriga undviker ofta diskussioner som är känslomässiga och smärtsamma under ett 

samtal om deras familjemedlems tillstånd. De upplever att det är svårt att ha en 

familjemedlem som är i livets slut och anhöriga behöver därför vägledning under processen, 

där de blir erbjudna att gå på stödjande samtal för att få stöd. I samtalen framkommer att 

anhöriga upplever känslor av maktlöshet, förlust och rädsla (Meeker et al., 2014). Även 

Arlebrink (1999) påpekar att det är viktigt för anhöriga att få stöd i livets slut. De flesta 

människor tänker inte på döden och ser livet som oändligt, men när döden väl närmar sig 

drabbas människan av ångest då människan är medveten om sin situation och vad framtiden 

väntar. Anhöriga till patienten upplever ett lidande då de är medvetna om att deras liv 

kommer fortsätta när deras familjemedlem avlidit. 

2.4 Styrdokument, lagstiftning och riktlinjer 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) skriver att målet med hälso- och sjukvården 

innebär en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska präglas av 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Svensk 

sjuksköterskeförening (2014a) skriver att sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan behöver 

ge rätt, tillräcklig och användbar information till patienten angående tillståndet. Detta för att 

patienten ska få möjlighet att godkänna den vård som erbjuds. Socialstyrelsen (2013) menar 

att patienter som vårdas i livets slut har samma rätt till besked om sin situation som andra 

patienter, dock finns en bristande delaktighet i samtalet kring patientens tillstånd. Även 

Socialstyrelsen (2015) poängterar vikten av att patienten och dennes anhöriga får 

information om att sjukdomen eller tillståndet har nått en punkt där all botande och 

bromsande behandling avslutas. Samtalen kallas brytpunktsamtal och det kan behövas ett 

flertal sådana. I samtalen bör behandlingsansvarig läkare medverka, samt sjuksköterska. 

Brytpunktsamtal äger rum då patientens sjukdom gått så långt att det inte är meningsfullt, 

eller orsakar ett lidande att behandla den underliggande orsaken. Patienten och dennes 

anhöriga kan genom dessa samtal uttrycka hur de önskar att den sista tiden ska vara för 

patienten. 
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Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slut behöver enligt Socialstyrelsen (2013) 

utbildas i hur vården skall anpassas utefter patienterna. Utbildningen syftar till att 

sjuksköterskor skall kunna hantera och diskutera existentiella frågor som patienterna har. 

Dessa frågor är lika viktiga att hantera som den medicinska delen vid vård i livets slut. 

 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Eriksson (1994) teori valdes i detta examensarbete då lidandets drama ger en beskrivning av 

hur själva lidandet utspelar sig och även vad det betyder för människan. Även en beskrivning 

om hur lidande kan lindras ges.  

2.5.1 Lidandets drama 

Varje människas lidande utspelar sig i ett lidandets drama, som gestaltar sig i tre former. Att 

få bekräftelse i sitt lidande innebär att människan blir sedd av en annan människa, en 

stöttepelare. Detta kan ske genom ord, beröring eller med en blick, men bekräftelsen 

förmedlar ett möte i lidandet vilket kan ge tröst till den lidande. I det här skedet är båda 

parter beredda att möta lidandets kamp. Den andra akten i lidandets drama innebär att det 

finns tid och rum att lida ut. Här pendlar människan mellan tro och tvivel, hopp och 

hopplöshet. Trots att en del människor vill uttrycka sitt lidande i avskildhet är det viktigt att 

känna samhörighet med andra, för en övergiven människa upplever hopplöshet. Ur 

hopplösheten kan en förtvivlan växa fram som hindrar människan från att leva. Den tredje 

och sista akten i lidandets drama innebär försoningen. Då en människa gått in i försoning 

med sitt lidande ser hon en mening med det lidande som var, det blir ett drama med ett gott 

slut. Människan känner sig befriad och upplever frihet i den nya omgivningen med andra 

(Eriksson, 1994). 

2.5.2 Lidande kan lindras 

Lidande kan lindras om patienter får den vård de behöver. Sjuksköterskor kan tillmötesgå 

detta genom att visa respekt och bekräfta patienters värdighet. Värdigheten synliggörs i 

vårdsituationer där patienter får stöd med intima behov. Lidande kan även lindras med 

uttryck för en ärlig känsla av medlidande, vilket kan innebära en vänlig blick, ett ord, eller en 

smekning (Eriksson, 1994). 
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2.6 Problemformulering 

Vård i livets slut innebär lindrande vård och att främja bästa möjliga livskvalité patientens 

sista tid i livet. Två av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa 

och lindra lidande vilket gör det relevant att tillmötesgå patientens önskningar vid vård i 

livets slut. Även anhöriga kan ha en central och viktig roll vid vård i livets slut, vilket gör det 

väsentligt för både patient och sjuksköterska att involvera dem i vårdarbetet. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskan i komplexa vårdsituationer kan uppleva ett lidande i sin 

vårdande roll. Sjuksköterskan kan uppleva känslor som maktlöshet, rädsla och förlust och 

upplever att det är svårt att föra samtal med anhöriga om patienten då anhöriga ofta har 

svårt att acceptera patientens tillstånd, vilket kunde medföra att anhöriga hade en otrevlig 

ton mot sjuksköterskan i samtalen. Å andra sidan upplever anhöriga att de blir bekymrade 

om de inte hålls informerade om patientens tillstånd. Sjuksköterskan uppskattar anhörigas 

delaktighet i vården och anser att de har en betydande roll för patienten då patienten inte 

behöver vara ensam. Dock vill inte alla anhöriga fysiskt närvara hos patienten vid livets slut 

då de kan uppleva situationen som skrämmande. Precis som sjuksköterskan, kan även 

anhöriga uppleva ett lidande vilket kan bero på att de är medvetna om att deras liv kommer 

att fortsätta efter deras familjemedlem avlidit. Att som patient befinna sig i livets slut är 

subjektivt och därmed har patienterna ofta olika syn på döendet vilket kan präglas av 

etnicitet och personliga erfarenheter. Upplevelserna i livets slut kan te sig unikt och utspela 

sig i ett lidande. Denna litteraturstudie önskar att ge en bredare förståelse för patienters 

upplevelser i livets slut, vilket kan bidra till att sjuksköterskan får en ökad förståelse till 

patienter och därmed kan främja hälsa och förebygga lidande.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser i livets slut. 
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4 METOD 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie med vårdvetenskaplig inriktning. Friberg (2017) skriver 

att kvalitativa studier syftar till att skapa en bredare insikt. Det beskriver också innebörder, 

erfarenheter, upplevelser och förväntningar av det fenomen som skall studeras. 

Examensarbetet är en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som analysmetod, 

vilket enligt Evans, (2002) lämpar sig bäst till analys av kvalitativa studier. Kvalitativ 

forskning är valt för att få en utökad kunskap och förståelse av patienters upplevelser i livets 

slut.  

4.1 Datainsamling och urval 

Vid datainsamling har kvalitativa artiklar sökts fram. Artiklarna som använts i 

examensarbetet söktes fram i databaser vilka var Cinahl Plus och Medline med inriktning 

vårdvetenskap. Artiklar söktes även fram med sekundärsökning. Sekundärsökning innebär 

att innehållet har analyserats i artiklar som beskriver liknande fenomen och sedan har 

referenslistor studerats för att plocka ut relevanta artiklar. Genom sekundärsökningen valdes 

tre artiklar för att sedan ingå i kvalitetsgranskningen. Vid sökning i databaser användes 

fliken “Advances search” för att dela upp sökorden. Sammanlagt gjordes fyra sökningar i 

Cinahl Plus och en sökning i Medline för de artiklar som ingick i kvalitetsgranskningen. Den 

första sökningen i Cinahl plus innefattade sökorden ”End of life” AND qualitative research, 

där antal träffar blev 857 st. Då detta blev ett för stort antal träffar begränsade författarna 

sökningen genom att använda fliken Subject: Major Heading där avgränsningen terminally ill 

patients valdes. Antalet träffar blev då 93 st och sammanlagt valdes tre artiklar. I nästa 

sökning ingick sökorden ”experiences” AND ”palliative care patients” och då blev antalet 

träffat 40 st och två artiklar valdes. I den tredje sökningen användes sökorden terminal care 

AND patient (experiences or perceptions or opinions or attitudes or views) och fliken search 

modes där avgränsningen boolean/phrase valdes. Denna sökning resulterade i 89 träffar, där 

två artiklar valdes. Den sista sökningen i Cinahl Plus innefattade sökorden ”experiences of 

patients” AND ”end of life” vilket resulterade i 12 träffar och en artikel valdes utav dessa. 

Sökningen i Medline inkluderade sökorden teminal care AND patient (experiences or 

perceptions or opinions or attitudes or views) och fliken search modes användes där 

avgränsningen boolean/phrase valdes. Detta resulterade i fem träffar och en artikel valdes.  

Inklusionskriterierna för sökningar av artiklar har varit att artiklarna ska ha en kvalitativ 

ansats. Vidare skulle artiklarna ha årtal mellan 2006–2016. En ny sökning av artiklar gjordes 

från 2017–2018 då examensarbetet varit vilande. Peer-reviewed, english och vuxna över 18 år 

var ytterligare avgränsningar som gjordes. Peer-reviewed innebär enligt Polit och Beck 
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(2012) att artiklarna granskats vetenskapligt av minst två sakkunniga personer. Se bilaga A 

för ytterligare information gällande avgränsningar. Exklusionskriterierna för examensarbetet 

har varit barn under 18 år, artiklar som varit skrivna på annat språk än engelska, artiklar som 

inte har varit peer-reviewed och artiklar som varit äldre än 2006. Även artiklar med 

kvantitativ ansats exkluderades.  

Då artiklarna som ingick i resultatet söktes fram lästes först titeln och sedan abstract för att 

se om artiklarna speglade examensarbetet syfte samt att se om artiklarna erhöll ett 

patientperspektiv. I abstracten framkom även om artiklarna var av kvalitativ ansats, och 

sedan lästes resultatet. Därefter gjordes en kvalitetsgranskning utifrån 14 frågor, vilket 

gjordes för att granska kvaliteten på de valda artiklarna, (se bilaga B). Varje fråga besvarades 

med ett ja, svagt eller nej, där ja fick ett poäng, svagt 0,5 poäng och nej 0 poäng. Med detta 

var maxpoängen 14 poäng per granskad artikel. För att sedan avgöra kvalitén av artiklarna 

gjordes en egen bedömning utifrån poäng där minst 10 poäng var hög kvalitet, 9,5 medelhög 

kvalité, minst 8 poäng var medel kvalité och artiklar som fick lägre än 8 poäng motsvarade en 

låg kvalité. Sammanlagt granskades 13 artiklar, varav 11 erhöll så pass god kvalité för att ingå 

i analysen och tio av dessa erhöll en hög kvalité och en artikel erhöll en medelhög kvalité, (se 

bilaga B). 

För ytterligare information om sökord, antal träffar och avgränsningar se bilaga A. 

4.2 Dataanalys  

Examensarbetet har en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes som 

analysmetod, vilket lämpar sig bäst till analys av kvalitativa studier. Evans (2002) beskriver 

metoden enligt fyra steg. Det första steget är datainsamling, där relevanta artiklar söks fram i 

vetenskapliga databaser, och inklusionskriterier, samt exklusionskriterier dokumenteras. 

Andra steget innebär att artiklarna ska läsas flera gånger så att läsaren får en djupare 

förståelse om artikelns innebörd, och det mest relevanta som framkommer skall 

dokumenteras och på så sätt tas nyckelfynd ut ur texten. Nyckelfynden skall spegla artikelns 

resultat. Det tredje steget innebär att nyckelfynden jämförs och på så sätt identifieras likheter 

och skillnader mellan artiklarna.  Utefter detta skapas teman som svarar på “vad” frågan. 

Därefter sorteras dessa teman i kategorier och utifrån granskning av relationenen i varje 

tema skapas subteman som svarar på “hur” frågan. Detta blir då en förfining av förståelsen 

över fenomenet som skall beskrivas och denna process resulterar i att läsaren får en bättre 

förståelse av fenomenet som ska undersökas. Fjärde och sista steget i analysen innebär att 

beskriva fenomenet. De olika teman och subteman formuleras med en hänvisning till 

respektive nyckelfynd, detta för att stärka trovärdigheten.  
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Efter kvalitetsgranskningen återstod 11 artiklar som användes till resultatet. Artiklarna lästes 

ett flertal gånger och sedan plockades nyckelfynd ut som svarade på examensarbetets syfte. 

Varje artikels titel samt innehållet i resultat färglades, vilket gjordes för att författarna skulle 

kunna urskilja respektive nyckelfynd till respektive artikel. Sammanlagt identifierades 128 

nyckelfynd. Därefter sorterades nyckelfynden utifrån likheter och skillnader. Utefter detta 

skapades två övergripande teman vilka var lindrat lidande och lidande. Inom respektive tema 

urskildes likheter och skillnader som slutligen blev subteman. Sammanlagt skapades sju 

subteman, med fyra respektive tre i vardera tema. Till temat lindrat lidande skapades tre 

subteman vilka var lindrat lidande genom tro, lindrat lidande genom acceptans samt lindrat 

lidande genom sociala relationer. Till temat lidande skapades fyra subteman, vilka var 

lidande genom att förlora sitt jag, lidande genom att inte vara färdig med livet, lidande 

genom oro för framtiden samt lidande genom att uppleva smärta. Under analysprocessens 

gång ändrades namnen på subtemana för att det skulle spegla dess innehåll så bra som 

möjligt.  

Tabell 1. Exempel nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

”When I was in excruciating 
pain … sometimes, I wanted 
to grab a knife and stab 
myself, and cut it 
[pain/cancer] out. I felt 
angry … why I am suffering 
so? I did not know what to 
do or how to deal with it…” 

 

 

 

 

Lidande 

 

 

Lidande genom att uppleva 
smärta 

”I hope my life can be 
prolonged a bit. I hope if 
my life can be pro- longed 
for one day then I will have 
one extra day to live. I hope 
I can see more people. I can 
see the world. I hope I can 
extend my life one day at a 
time” 

 

 

Lidande genom att inte vara 
färdig med livet 

 

4.3 Etiska överväganden  

Enligt Codex (2017) ska vetenskapliga artiklar innan de publiceras genomgå en vetenskaplig 

granskning. Datamaterialet till examensarbetet är vetenskapligt granskat för att säkerställa 

att etiska överväganden varit gjorda. Enligt Codex (2017) ska inget plagiat eller fusk 
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förekomma. Examensarbetets datamaterial har varit skrivet på engelska, vilket noga 

översatts för att inte riskera feltolkning. Datamaterialet har på så sätt inte förvrängts eller 

tolkats utifrån författarnas fördel som skulle kunna påverka slutresultatet. Enligt Polit och 

Beck (2012) används tre centrala kvalitetskriterier, vilka är trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet. Trovärdigheten bedöms utifrån hur tillförlitligt innehållet anses vara, det ska 

även finnas evidens som stödjer studien.  

I denna litteraturstudie har tidigare forskning sammanställts till ett nytt resultat och därför 

har inte forskarna behövt något etiskt tillstånd. 

5 RESULTAT 

Efter dataanalysen som är utförd enligt Evans (2002) skapades två teman och sju subteman, 

(se tabell 2). Det första temat som presenteras är lindrat lidande, med följt av tre subteman 

vilka är lindrat lidande genom tro, lindrat lidande genom acceptans samt lindrat lidande 

genom sociala relationer. Det andra temat som presenteras är lidande, som innehåller fyra 

subteman vilka är lidande genom att förlora sitt jag, lidande genom att inte vara färdig med 

livet, lidande genom oro för framtiden samt lidande genom att uppleva smärta.  

Tabell 2. Översikt av tema och subtema. 

Tema Subtema 

 

Lindrat lidande 

Lindrat lidande genom tro 

Lindrat lidande genom acceptans 

Lindrat lidande genom sociala relationer 

 

Lidande 

Lidande genom att förlora sitt jag 

Lidande genom att inte vara färdig med livet 

Lidande genom oro för framtiden 

Lidande genom att uppleva smärta 

5.1 Lindrat lidande 

Subteman tillhörande detta tema är lindrat lidande genom tro, lindrat lidande genom 

acceptans samt lindrat lidande genom sociala relationer. Patienter upplevde att deras tro till 
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Gud medgav ett lindrat lidande då Gud skulle bota dem från sjukdomen genom ett mirakel. 

Genom acceptans upplevde patienterna att deras sjukdom skulle leda till döden och de såg 

livet ur ett annat perspektiv, att de kunde ta vara på de goda sakerna i livet och utesluta det 

negativa. Patienterna upplevde mindre stress, ångest och smärta då de var omgivna av sina 

anhöriga samt då de hade en öppen kommunikation med vårdpersonalen. 

5.1.1 Lindrat lidande genom tro 

I artiklarna framkommer det att patienter i livets slut kunde få sitt lidande lindrat genom tro. 

Patienters tro till Gud var den mest betydande aspekten i deras psykiska välbefinnande. 

Genom detta fick patienter en förståelse för sin diagnos vilket i sin tur ledde till ett lindrat 

lidande. Patienter beskrev att det var Guds vilja att testa deras förtroende till honom och de 

som inte lydde Guds vilja ansågs vara en synd. Patienter som inte var troende ifrågasatte sin 

diagnos och upplevde oro över livssituationen att befinna sig i livets slut, därmed kunde inte 

deras lidande lindras. Patienter beskrev även att Gud höll de friska och menade att det fanns 

en mening med allt som de gick igenom och att deras bortgångna anhöriga väntade på dem 

på andra sidan. Patienterna kunde få en upplevelse av hoppfullhet inför framtiden, då de fick 

en annan syn på döden och var tacksamma över den tid de haft på jorden. Patienterna 

beskrev att de var avslappnade då de uppfyllt sin plikt i livet och att det därmed var dags för 

Gud att ta dem till andra sidan. Det fanns även patienter som kunde hantera sin livssituation 

tack vare att de trodde att Gud inte skulle lämna eller överge dem och menade att Gud skulle 

bota deras sjukdom genom ett mirakel. Det är viktigt att inte tvivla på Guds vilja vilket ledde 

till att patienterna fick sinnesro och upplevde hopp (Chacko, Anand, Rajan, John & 

Jeyaseelan, 2014; Dzul- Church, Cimino, Adler, Wong & Andersson, 2010; Nilmanat, 

Promnoi, Phungrassami, Chailungka, Tulathamkit, Noo-urai & Phattaranavag, 2014). 

Följande citat bekräftar lindrat lidande genom tro: 

It is his will to test my faith to him. He, of course, could authorize illness to come to 

us. I from being a healthy person, now I take 10 different tablets a day. I have to 

fight, and accept that. If we refuse to, we would be perceived as unfaithful muslims. 

When we have faith in God, we unconditionally accept. His authority; otherwise, 

we are not his followers. Faith (in God) helps us to accept (Nilmanat et. al., 2014, s. 

288).  

Patienter beskrev att upplevelsen av lidande var en transformation, en händelse som 

förändrade deras syn på sig själva. Omvandlingen genom lidandet ledde till en bredare och 

djupare förståelse för situationen de befann sig i. Detta möjliggjorde att hantera och 

acceptera lidandet. Patienterna menade att det inte fanns något annat alternativ än att 

acceptera situationen de befann sig i. Patienter önskade att få prata om sina andliga behov 

med läkare och sjuksköterskor. Anhöriga och närstående identifierades som den mest 
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önskade källan till andligt stöd (Chacko et. al, 2014; Ellis, Cobb, O`Connor, Dunn, Ivring & 

Lloyd- Williams, 2015; Montoya- Juarez, Garcia- Caro, Campos- Calderson, Schmidt- 

RioValle, Gomez- Chica, Marti- Garcia & Cruz- Quintana, 2012). 

5.1.2 Lindrat lidande genom acceptans 

Patienter kunde få sitt lidande lindrat genom att de var eniga om att deras liv kommer att 

leda till döden inom en snar framtid. Enligt Johnson, Butow, Kerridge & Tattersall, 2017 

accepterade patienterna att deras sjukdom skulle leda till döden och ansåg att det var 

oundvikligt. Patienterna uttryckte “det är dags” och relaterade detta till en känsla av 

acceptans som var förknippat med att de var inställda på att dö. Patienterna upplevde 

avsaknad av stress och osäkerhet för framtiden och kände sig avslappnade då de hade levt 

färdigt, och uppfyllt sina plikter i livet. Patienterna menade att de inte kunde fly från döden, 

utan att alla människor slutligen dör. Det är samma värld för att alla, fattiga som rika, 

människor föds, åldras, somliga drabbas av sjukdom och slutligen dör. Enligt patienterna 

krävs ett val för att uppnå acceptans. För att acceptera livssituationen levde patienterna en 

dag i taget. En annan strategi för att uppnå ett lindrat lidande genom acceptans var att lära 

sig hantera sina tankar och sitt sinne. Detta gjordes genom att patienterna inte lät deras 

sinne påverkas av det fysiska lidandet. Genom acceptans upplevde patienterna att de såg livet 

ur ett annat perspektiv, att de kunde ta vara på de goda sakerna och utesluta det negativa. En 

patient beskrev: ‘The illness has caused me to see life from a totally different perspective, to 

enjoy the small things and the big things, and to undervalue others…” (Montoya-Juarez et al., 

2012, s. 57). För att nå till denna acceptans krävdes ett upprätthållande av lugn (Hall, Legault 

& Côté, 2010; Montoya- Juarez et al., 2012; Nilmanat et al., 2014). 

Patienterna var eniga om att vilja dö en bra död, med avsaknad av lidande. De uttryckte att 

deras bortgång medförde att en ny människa föds på jorden, att det är naturens gång. De 

önskade att gå bort i sömnen och lämna denna värld med sinnesro. Patienterna insåg att livet 

är kort, vilket var en utmaning men samtidigt en utgångspunkt för att finna stöd som 

minskade lidandet. Sjukdomen orsakade en förändring i tankemönstret och fick patienterna 

att tänka tillbaka på sina liv. Patienterna menade att det deras tillstånd var okontrollerbart, 

och därtill något som de måste acceptera. Ibland sågs deras oförmåga till handling som en 

lättnad då det tog bort ansvaret för att kunna ingripa och handla i situationen. Patienterna 

upplevde då att det har uppnått de mest nödvändiga livsmålen vilka var giftermål, att fått 

egna barn, att de inte gjort någon skada i livet och att säkerställa framtiden för barnen. 

Patienterna upplevde ett lugn och trygghet då deras barn hade en trygg framtid med egna 

bostäder, en god ekonomi och ett bra arbete (Hall et al., 2010; Johnson et al., 2017; Montoya-

Juarez et al., 2012). 
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5.1.3 Lindrat lidande genom sociala relationer 

I livets slut värderar patienter att samtala med sina anhöriga och närstående och kan 

därigenom få sitt lidande lindrat. Samtalen innehöll upplevelser av rädsla och ångest och 

medförde känslomässigt och socialt stöd. Patienter beskrev att det var viktigt för dem att 

diskutera om relationer, sorg och ekonomiska konsekvenser efter deras död.  Det fanns även 

patienter som föredrog att samtala med sin läkare eller sjuksköterska för stöd. Patienterna 

ville diskutera med sjuksköterskor angående behandlingsprocessen, detta på grund av brist 

på förståelse då de samtalade med läkaren. Patienterna menade att sjuksköterskan använde 

sig av enklare termer och ett anpassat språk så att patienterna förstod. Anhörigas närvaro 

under patientens sista tid ansågs som den viktigaste sociala relationen för patienterna. 

Förtroende var ett centralt element vid vård i livets slut. Förtroendet förstärktes inte bara till 

anhöriga utan även vårdpersonalen då patienterna var beroende av vårdpersonalens 

kompetens och vård (Chacko et. al, 2014; Johnson et. al, 2017). Detta visas av följande citat: 

”They will do what’s the best thing, I think doctors and family do, because they’ve got the 

common sense to do it, and they’re educated and, you know, doing it. I don’t ... so I have 

confidence in them” (Johnson et al., 2017, s.600).                              

. 

Patienterna uppgav att det ville gå bort på sjukhus då de inte ville dö i ensamhet i sina egna 

hem. De ville heller inte vara en belastning för sina anhöriga. Att spendera den sista tiden på 

sjukhus medgav en känsla av trygghet då patienterna var omgivna av vårdpersonal som 

kunde ge patienterna den vård de behövde. Patienterna upplevde även att deras anhöriga 

hindrades från att uppleva ångest då de var inlagda på en vårdavdelning. De upplevde att det 

var en mindre belastning för deras anhöriga om de gick bort på sjukhuset. Alla patienter var 

eniga om att de inte ville vara ensamma då de gick bort. De önskade att de skulle få vara 

omgivna av sina närmast anhöriga och patienterna upplevde mindre smärta då de var 

omgivna av sina anhöriga. Patienter som saknade anhöriga längtade efter att få stöd i livets 

slut och hade ett behov av en öppen kommunikation med sina anhöriga samt vårdpersonal. 

Kommunikationen ledde till att patienterna upplevde mindre stress och lättade deras ångest 

(Doumit, Huijer & Kelley, 2007; Dzul- Church et. al, 2010; Hall et. al, 2010). 

5.2 Lidande  

Subteman tillhörande detta tema är lidande genom att förlora sitt jag, lidande genom att 

inte vara färdig med livet, lidande genom oro för framtiden samt lidande genom att 

uppleva smärta. Patienter upplevde att de förlorade sitt jag då de genom sjukdomen 

förlorade sin självständighet. Att inte vara färdig med livet förknippades med att inte ha 
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uppfyllt sina mål i livet. Oro för framtiden innebar rädsla för döden och hur livet skulle bli 

efter patienternas bortgång. Den upplevda smärtan var ibland större än rädslan för. 

5.2.1 Lidande genom att förlora sitt jag 

Att förlora sitt jag innebar ett hot mot självständighet och frihet, och medförde ett beroende 

av anhöriga och vårdpersonal. Stödet från anhöriga innebar hjälp med att klara av vardagliga 

aktiviteter och stödet från vårdpersonal innebar hjälp med personlig hygien. Patienterna 

upplevde att deras liv förändrats genom sjukdomen och att de inte längre kan utföra de 

aktiviteter och dagliga rutiner som de gjorde när de var friska vilket innebar oförmåga att 

röra sig fritt, laga mat, köra bil, tvätta, handla och ta hand om barnen. Det ökade beroendet 

utlöste ett psykiskt lidande. Självständigheten och friheten hotades då patienterna var 

sängliggande. Patienterna upplevde att deras livskvalité blivit sämre då de innan de blev 

sjuka ansåg sig ha ett “normalt” och “vanligt” liv. Det framkommer att män ofta är 

bekymrade över förlust av arbete och sociala relationer. Männen upplevde att de tappade sin 

fysiska funktion, medan kvinnor upplevde en längtan till sina hem. Kvinnorna kände att de 

övergett ansvaret att sköta sina hem och kunna ta hand om sina barn. Patienterna upplevde 

att de behövde planera sin vardag i förväg på grund av minskad självständighet. Patienterna 

som vårdades i det egna hemmet upplevde att de kommit till en punkt där de inte klarade av 

sin vardag. De beskrev att det var en börda för dem att duscha, städa och diska (Hall et. al, 

2010; Montoya-Juarez et. al, 2012; Nilmanat, Chailungka, Phungrassami, Promnoi, 

Tulathamkit, Noo-urai & Phattaranavig, 2010; Seng Beng et al., 2014). I följande citat 

berättar en kvinna hur sjukdomen har påverkat henne: 

There is nothing left for me to live for … I lost the dignity as a human being … I 

cannot [even] perform the greeting; arms and legs are completely weak. The 

disease has eaten my body up … nothing is left. If it [cancer] only ate only one 

[affected] side [of the body], it would be better than losing all [function]. 

Nowadays, my life is worth nothing … [I] cannot do anything (Nilmanat et al., 

2010, s. 396). 

Patienterna isolerade sig från sitt sociala nätverk då de upplevde osäkerhet och 

förödmjukelse när de vistades bland andra människor. Patienterna uppfattade sig själva som 

avvikande i förhållande till friska människor. För en del patienter innebar förlusten av att 

inte ha kontroll över sin kropp, att förlora sitt värde som människa. Patienterna upplevde sig 

förminskade och en återkommande känsla av värdelöshet var vanligt. Att förlora förmågan 

att ta hand om sina barn beskrivs som ett misslyckande. Kvinnliga patienter upplevde att 

sjukdomen medfört att de inte längre kunde ta sitt ansvar gentemot sin familj då de inte 

kunde ta hand om sin familj som de tidigare gjort. Enligt Chacko et al., (2014) upplever 

patienter som inte längre kunde arbeta sig själva som en ekonomisk börda för familjen och 
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ville därför lämna jordelivet. Det kunde även leda till att de upplevde rädsla över att bli 

övergivna av sin familj. Vidare framkommer det i artiklarna att patienter inte tyckte om 

tanken av att vara beroende av andra och föredrog istället att behövas av andra. De beskrev 

upplevelsen av hopplöshet och minskat självförtroende i samband med att vara beroende av 

andra och upplevde maktlöshet och att inte behövas längre (Doumit et al., 2007; Ellis et al., 

2015; Nilmanat et al., 2010). Samma kvinna från förgående citat berättar vidare att: 

I cannot come to terms with the changes in my life, from being a capable person to 

an incapable one. I cannot accept it. I have lost the value of being a human … lost 

my dignity as a human being … and as a mother, I feel sorry for my son. But as I 

am ill, and not having any other person to help me, I have to rely on my son … Last 

night, I woke my son up because I was in pain, asking him to massage my legs … 

asking him to do physical therapy exercises on me. When he woke up to massage 

me, his eyes remained closed … that really made me feel deep pain. He is so young 

… only 17 years old, still in the process of growing up, so he needs longer rest 

(Nilmanat et al., 2010, s. 396). 

5.2.2 Lidande genom att inte vara färdig med livet 

I artiklarna framkommer det att patienter upplever en chock under brytpunktsamtalet, då 

sjukdomen inte längre kunde bromsas. Patienterna upplevde då rädsla inför döden. 

Majoriteten av patienterna var inte redo att dö. De hade svårt att acceptera situationen som 

de befann sig i och upplevde rädsla och lidande inför döden samt rädsla för det okända som 

döendet innebar. Patienterna upplevde ett hot genom sjukdomen, och menade att det inte 

fanns något att göra för att stoppa sjukdomen. Patienterna upplevde även rädsla för att inte 

veta när och hur de skulle dö. De beskrev att de ville veta hur lång tid de hade kvar att leva för 

att kunna använda den tid de hade kvar till att leva. (Seng Beng et al., 2014; Johnson et al., 

2017; Chacko et al., 2014; Nilmanat et al., 2014; Hall et al., 2010). En patient berättade: 

I hope my life can be prolonged a bit. I hope if my life can be prolonged for one day 

then I will have one extra day to live. I hope I can see more people. I can see the 

world. I hope I can extend my life one day at a time (Seng Beng et al., 2014, s.52). 

Patienterna ångrade de misstag de begått under sina liv, som medfört att de förlorat 

kontakten med anhöriga. Patienterna önskade att deras anhöriga skulle förlåta dem innan de 

gick bort. Yngre patienter ville att livsuppehållande åtgärder skulle sättas in och uttryckte sitt 

missnöje och sorg att gå bort i tidig ålder. De upplevde att de inte hade hunnit levt färdigt och 

uppfyllt sina mål i livet. De menade att de inte hade hunnit arbeta, tjäna pengar, gifta sig, få 

barn, hjälpa sina närstående samt bilda familj och ville därför fortsätta leva. Patienter 

beskrev även svårigheter med att uppleva hopplöshet och oro genom att lämna sina barn, 

partner och föräldrar bakom sig, att inte längre vara en del i deras liv. De menade att deras 

anhöriga fortfarande var i behov av dem och upplevde därför en längtan till sina hem och sitt 
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vardagliga liv. Patienter påpekade att lidandet innebar att lämna sina anhöriga bakom sig 

samt att relationen i familjen inte var densamma som tidigare, att relationen blivit förstörd. 

Patienterna uppgav att de belastade sina anhöriga med sorg och att de övergav sina barn, då 

barnen fortfarande var i behov utav dem (Dzul- Church et. al, 2010; Chacko et. al, 2014; Seng 

Beng et.al, 2014; Hall et. al, 2010; Montoya-Juarez et. al, 2012; Ellis et. al, 2015). 

5.2.3 Lidandet genom oro för framtiden 

Patienter uttryckte att de var oroliga över hur lång tid de hade kvar att leva och ville veta hur 

lång tid de hade kvar. De uttryckte ett missnöje och oro för framtiden om hur deras anhörigas 

liv skulle bli efter deras bortgång. Patienterna menade att de ville se sina barn utvecklas och 

var oroliga för hur deras anhöriga skulle må och klara sig i livet efter deras bortgång. 

Patienterna var oroliga över att deras bortgång skulle medföra ett stort tomrum. De 

prioriterade sina anhöriga före sig själva och ville säkra sina anhörigas framtid gällande 

ekonomi. Oro för framtiden innebar också en rädsla för att förvärras i sin sjukdomsbild, att 

komma ytterligare ett steg närmare döden. Rädsla för döendet innebar hur själva upplevelsen 

att dö skulle kännas och patienterna visste inte hur de skulle förbereda sig på detta. Enligt 

Hall et al., (2010) uttryckte patienter starkt att de inte ville uppleva ett lidande när döden 

kom, ändå var rädslan för att lida vid döendet ständigt närvarande. Patienter ville informeras 

om när döendet var nära och undrade om döden skulle vara smärtsam (Chacko et al., 2014; 

Doumit et al., 2007; Etkind, Bristowe, Bailey, Selman & Murtagh, 2017; Hall et al., 2010; 

Seng Beng et al., 2014). 

Patienterna var bekymrade över att inte kunna sköta sin personliga hygien. De uttryckte ett 

missnöje med att inte längre kunna klä på sig, eller tvätta sig och ville inte bli en belastning 

för andra. De uttryckte att de skulle vilja att slutstadiet kom snabbt om de förlorade sin 

självständighet. Patienter medgav att deras anhöriga fick fatta beslut gällande fortsatt vård 

då de inte längre var kapabla till att fatta egna beslut. Patienter som inte hade någon familj 

oroade sig över att inte få hjälp under sista tiden i livet och beskrev att de önskade att få stöd 

då de kände sig ensamma. Patienterna var även oroliga över att inte ha en begravningskista 

och en plats att bli begravd på. De menade att de inte visste vad som skulle hända med deras 

kroppar efter döden (Chacko et. al, 2014; Dzul- Church et. al, 2010; Etkind et. al, 2017). I 

följande citat uttrycker en kvinna oro för framtiden då hon gått bort:  

I don’t even have a casket, or even where they’re going to bury me or nothing. 

That’s also essential too, because then if you don’t have that, they’re going to pick 

out anything. I mean, you don’t know if they’re going to put you close to, I don’t 

know; maybe the garbage (Dzul- Church et al., 2010, s. 4). 
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5.2.4 Lidande genom att uppleva smärta 

Patienter medgav att den svåraste aspekten av sjukdomen var de fysiska symptomen, vilka 

var i form av smärta. En patient berättade “As much as I don’t want to feel like this, I don’t 

want to be in this pain” (Johnson et al., 2017, s.599). Smärtan var så intensiv att patienterna 

ibland önskade att dö än att lida av smärtan. De såg döden som en flykt från smärta och 

lidande. Önskan om att dö på grund av smärta varierade av graden av smärta, vid frånvaro av 

smärta önskade patienterna att fortsätta leva. Då patienterna diskuterade detta brast 

samtliga ut i gråt och menade att det är ett sätt att uttrycka sina starka känslor. Rädslan för 

smärtan var ibland större än rädslan för döden. Smärtans konsekvenser hindrade 

patienterna från att klara av sådant som de gjort tidigare. Ytterligare konsekvenser av 

smärtan var att patienterna kände sig nedstämda och isolerade sig från sina anhöriga 

(Doumit et. al, 2007; Nilmanat, Chailungka, Phungrassami, Promnoi, Tulathamkit, Noo-urai 

& Phattaranavig, 2010). I följande citat ges en beskrivning av smärtans konsekvenser: 

When I was in excruciating pain … sometimes, I wanted to grab a knife and stab 

myself, and cut it [pain/cancer] out. I felt angry … why I am suffering so? I did not 

know what to do or how to deal with it… (Nilmanat et al., 2010, s.397). 

Patienter upplevde oftast en kombination av fysisk och psykisk smärta. Endast de som haft 

sjukdomen har förmågan att förstå smärtan. Den fysiska smärtan var relaterad till kroppen 

och var som mest intensiv den sista fasen av sjukdomen. Den psykiska smärtan tillhörde 

sinnet och går enligt patienterna att påverka. Patienterna menade att den psykiska smärtan 

går att kontrollera och bemästra. Det handlar om att göra ett val för att övervinna smärtan. 

En del patienter uppgav att de tror att deras smärta beror på deras tidigare karma, att de 

handlat illa i sitt tidigare liv och att de på grund av sina synder straffas med smärta (Ellis et. 

al, 2015; Nilmanat et. al, 2014). 

6 DISKUSSION 

Nedan kommer följande presenteras, resultatdiskussion, metoddiskussion och 

etikdiskussion. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, 

styrdokument, lagstiftning och riktlinjer, lidandets drama, lidande kan lindras samt 

resultatet. I metoddiskussionen diskuteras val av metod och analys. I etikdiskussionen 

redogörs det slutligen för de etiska aspekterna som tagits hänsyn till i examensarbetet.  
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6.1 Resultatdiskussion 

I examensarbetets resultat framkommer att patienter upplever både ett lidande och ett 

lindrat lidande i livets slut. Enligt Eriksson (1994) utspelas varje människas lidande i ett 

lidandets drama. Resultatet visade att patienter upplevde ett lidande som kunde innebära att 

de inte var färdiga med livet. Yngre patienter uttryckte missnöje och sorg med att behöva gå 

bort i tidig ålder. De upplevde att de inte hunnit levt färdigt och uppfyllt sina mål i livet. Det 

visade sig att majoriteten av patienterna inte var redo att dö. Patienterna hade svårt att 

acceptera sin livssituation, vilket ledde till att de upplevde rädsla och lidande inför döden. I 

resultatet framkom även att patienter upplever ett lidande då deras självständighet hotas och 

att de blev beroende av vårdpersonal och anhöriga för att klara sin vardag. Beroendet 

medförde att de upplevde hopplöshet och minskat självförtroende. Det ökade beroendet 

utlöste ett psykiskt lidande och försämrad livskvalité. Patienter upplevde även en oro för 

framtiden genom att de starkt uttryckte att de inte ville uppleva ett lidande när döden kom, 

ändå var rädslan för att lida vid döendet ständigt närvarande. Rädsla för döendet innebar hur 

själva upplevelsen att dö skulle kännas, om den skulle vara smärtsam. Patienterna visste inte 

hur de skulle förbereda sig på detta. Slutligen visade resultatet att den svåraste aspekten i 

lidandet var smärta. Smärtan kunde vara så intensiv att patienterna ibland önskade att dö för 

att undkomma smärtan. De såg döden som en flykt från smärta och lidande. Dessa 

beskrivningar av lidande som patienter i livets slut upplevde kan associeras till Eriksson 

(1994) som skriver att varje lidande utspelas i ett lidandets drama. Vidare skriver Eriksson 

(1994) att första akten i lidandets drama innebär att få bekräftelse. Att få bekräftelse i 

lidandet innebär att få stöd och bli sedd av en annan människa. Bekräftelsen kan ske genom 

tröst, beröring, en vänlig blick eller ett ord. Bekräftelsen förmedlar ett möte i lidandet vilket 

kan ge tröst till den lidande. I resultatdelen gällande temat lindrat lidande framkommer att 

patienter värderar att samtala med anhöriga och närstående i livets slut. Samtalen medförde 

känslomässigt och socialt stöd. Det fanns även patienter som föredrog att samtala med läkare 

och sjuksköterskor för att få stöd. Lindrat lidande innebar ett förtroende för patienterna.  

Förtroendet förstärktes till vårdpersonal då patienten var i behov av kompetens och vård. 

Clabots (2012) skriver att sjuksköterskor kunde bygga ett förtroende genom att erbjuda svara 

på frågor gällande fortsatt vård. Fasse et al., (2014) menar att patienten och dennes anhöriga 

kunde finna tillfredsställelse i vårdrelationen som präglas av förtroende gentemot 

vårdpersonal. Detta kan liknas vid att patienten blir bekräftad i sitt lidande, det vill säga att 

patienten blir sedd, som enligt Eriksson (1994) är första akten i lidandets drama. 

Den andra akten i lidandets drama innebär själva lidandet, där människan får tid och rum att 

lida ut. Att vara i lidandet innebär att pendla mellan lidande och lust samt mellan hopp och 

hopplöshet. En människa som lider vill ofta vara ensam, men ändå uppleva gemenskap med 

andra människor. I tidigare forskning framkommer att anhöriga enligt Coombs et al., (2016) 
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uppskattade sjuksköterskans närvaro i tystnad. Anhöriga menade att tystnaden medgav en 

upplevelse av lugn. I resultatet framkommer att patienter upplever både hopp och 

hopplöshet. Patienterna beskrev svårigheter med att uppleva hopplöshet och oro genom att 

lämna sina anhöriga bakom sig då de gått bort. De patienter som upplevde ett hopp fann 

lusten i sin tro. Patenerna medgav att de trodde att Gud inte skulle lämna eller överge dem 

och att Gud skulle bota deras sjukdom genom att ett mirakel skulle ske. En annan aspekt på 

att tvivla mellan lidande och lust kunde relateras till patienternas upplevelser av smärta. 

Smärtan kunde vara så intensiv att patienterna ibland önskade att dö än att lida av smärta. 

De såg döden som en flykt från smärta och lidande. Önskan om att dö varierade av graden 

smärta, det vill säga hur intensiv smärtan var. Vid frånvaro av smärta önskade patienterna 

att fortsätta leva. I tidigare forskning skriver Clabots (2012) att sjuksköterskor anser att 

patienter som befinner sig i livets slut som har ett hopp om att få fortsätta sina liv ska få 

behålla det hoppet. 

Den tredje och sista akten i lidandets drama innebär försoningen. Då en människa gått in i 

försoning med sitt lidande ser hon en mening med det lidande som var, det blir ett drama 

med ett gott slut. Människan känner sig befriad och upplever frihet i den nya omgivningen 

med andra (Eriksson, 1994). I resultatet framkommer att patienter upplever ett lindrat 

lidande genom acceptans. Genom acceptans upplevde patienterna att de såg livet ur ett annat 

perspektiv, att de kunde ta vara på de goda sakerna i livet och utesluta det negativa. 

Patienterna menade även att deras bortgång medförde att en ny människa föds på jorden. 

Detta kan liknas vid möjligheter till försoning, att patienterna upplevde ett lindrat lidande 

genom acceptans och därmed såg livet ur ett nytt perspektiv. Ytterligare en möjlighet till 

försoning som framkommer i resultatet var genom tro till Gud. Patienterna menade att 

upplevelsen av lidande var en transformation, en händelse som förändrade deras syn på sig 

själva. Omvandlingen genom lidandet ledde till en bredare och djupare förståelse för 

situationen de befann sig i. Detta möjliggjorde att hantera och acceptera lidandet. Eriksson 

(1994) skriver att människan ser en mening med det lidande som var. Genom patienternas 

bredare och djupare förståelse för situationen kan det vara en väg till att se en mening med 

lidandet. 

Enligt Eriksson (1994) kan ett lidande lindras om patienter får den vård de behöver. 

Sjuksköterskor kan lindra patienters lidande genom att visa respekt och bekräfta patienters 

värdighet. Värdigheten synliggörs i vårdsituationer där patienter får stöd med intima behov. 

Lidandet kan även lindras med uttryck för en ärlig känsla av medlidande, vilket kan innebära 

en vänlig blick, ett ord, eller en smekning. Clabots (2012) skriver att sjuksköterskor kan 

bygga upp ett förtroende gentemot patienter genom att lyssna och svara på frågor gällande 

fortsatt vård. Detta i sin tur kan resultera i att patientens lidande lindras då de blir bemötta i 
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sitt lidande vilket kan få patienterna att känna sig sedda. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30) innebär målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska präglas av respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. I resultatet framkommer att patienter upplever att deras 

självständighet hotas på grund av sjukdom. Detta ledde till att patienterna upplevde ett 

beroende av vårdpersonal. Stödet från vårdpersonalen innebar att patienterna fick hjälp med 

att sköta sin personliga hygien, vilket kan liknas vid att sjuksköterskor bekräftar patienters 

värdighet. 

6.2 Metoddiskussion 

Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes och 

vårdvetenskaplig inriktning. För att besvara syftet i arbetet, som var att beskriva patienters 

upplevelser i livets slut, valdes Evans (2002) beskrivning av analysförloppet. Analysen 

innebar att få en djupare förståelse av ett fenomen där resultatet skulle beskrivas och inte 

tolkas. En litteraturstudie granskar kvalitativa artiklar, med syfte att beskriva människors 

upplevelser eller erfarenheter av ett fenomen.  Denna metod lämpade sig bäst då syftet var att 

beskriva upplevelser. Examensarbetets syfte har ändrats från ”patienters upplevelser i livets 

slut, i samband med vård” till ”patienters upplevelser i livets slut”. Anledningen till detta var 

att begreppet patient nämns i syftet, vilket innebär att människan är i kontakt med vård. 

Svensk sjuksköterskeförening (2014b) skriver att människan blir patient då människan får 

vård. 

Enligt Polit och Beck (2012) är tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet termer inom 

kvalitativ forskning som ökar arbetets tillförlitlighet och dessa presenteras enligt nedan. 

Databaserna som artiklarna söktes fram i var Medline och Cinahl Plus. Det positiva med 

databaserna var att sökningen kunde begränsas, för att få fram så relevanta artiklar som 

möjligt. Även en sekundärsökning gjordes, vilket innebär att författarna studerade 

referenslistor i artiklar vars innehåll beskrev liknande fenomen. Sekundärsökningen gjordes 

då endast tio artiklar hittades via databaser och författarna bedömde att fler artiklar behövde 

ingå i kvalitetsgranskningen, därför gjordes en sekundärsökning. Enligt Östlundh (2017) 

bidrar sekundärsökning till att utöka datamaterialet för att slutresultatet ska bli så bra som 

möjligt. Vidare skrivs att sekundärsökning bidrar till att inte riskera att gå miste om relevant 

litteratur. Till en början var det svårt att söka fram relevanta artiklar då det blev ett stort 

antal träffar. I sökandet begränsade därför författarna orden genom att använda sig av fliken 

“advanced search” vilket underlättade sökandet. Detta för att få fram färre artiklar i sökandet 

och för att få fram de mest relevanta artiklarna som svarade på syftet. Även peer-reviewed 
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användes för att säkra att artiklarna var av vetenskaplig kvalité. Ytterligare begränsningar 

gjordes genom inklusions och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna i examensarbetet har 

varit vuxna över 18 år, artiklar på engelska och artiklar med årtal mellan 2006–2018. Till en 

början gjordes en sökning mellan årtalen 2006–2016. Därefter gjordes en ny sökning av 

artiklar mellan 2017–2018 då arbetet varit vilande mellan dessa årtal. Trots att 

datainsamlingen resulterade i tillräckligt med artiklar gjordes en ny sökning från årtalen 

2017–2018 då författarna ansåg att det var viktigt att inte missa relevanta artiklar, samt för 

att få fram så aktuell forskning som möjligt. Innan den senaste sökningen deltog författarna 

på en föreläsning som bibliotekarier från Mälardalens högskola anordnade. Därigenom 

framkom tips och idéer om hur sökandet av artiklar kan ske. Denna sökning ansågs vara bra 

och därför gjordes även en ny sökning från 2008–2018. Se bilaga A för ytterligare 

information kring sökandet.  

Under sökningen av artiklar lästes först artiklarnas titlar, för att sedan lästa abstract. 

Avgörandet för att läsa abstract var att det skulle beröra patienters upplevelser i livets slut. 

Artiklar som berörde anhörigas eller sjuksköterskors upplevelser exkluderades. Det negativa 

med att döma en artikel utifrån dess titel var att gå miste om eventuellt relevant resultat. Det 

positiva med att endast läsa artiklars titlar för att sedan läsa abstract var att det skulle varit 

mer tidskrävande att läsa alla artiklars abstract. Sammanlagt söktes 13 relevanta artiklar 

fram som sedan ingick i kvalitetsgranskningen, för att säkra kvaliteten av artiklarna. Polit och 

Beck (2012) skriver att trovärdigheten i en studie bedöms utifrån hur tillförlitligt innehållet 

är, det ska även finnas evidens som stödjer studien. Författarna till examensarbetet har 

använt sig av artiklar som varit “peer-reviewed”, vilket innebär att de är vetenskapliga och 

därmed har tillförlitligheten stärkts. Enligt Polit och Beck (2012) ska resultatet som 

framkommer i examensarbetet inte förfalskats och vara av hög kvalité. Detta har försökt att 

eftersträvas genom en kvalitetsgranskning som utgick ifrån Friberg (2017) som innehöll 14 

frågor. Två artiklar uteslöts efter kvalitetsgranskningen då de inte erhöll den kvalité som 

krävdes. Författarna till examensarbetet upplevde att det var svårt att bedöma vilka artiklar 

som var av låg, medel och hög kvalité då det inte fanns någon utformad kategorisering kring 

detta, utan detta var något som författarna själva utvecklade. Som tidigare nämnts uteslöts 

två artiklar efter kvalitetsgranskningen. Dessa två uppnådde poäng som kategoriserades som 

“medel”, och av den anledningen uteslöts artiklarna.   

Enligt Polit och Beck (2012) innebär giltighet huruvida studien mäter det som ska mätas och 

studiens innehåll får inte feltolkas eller förfalskas. Författarna till examensarbetet har läst 

artiklarna flera gånger för att inte feltolka resultatet och för att få ett hum om vad varje 

artikel handlar om. Samtliga artiklar har varit på engelska och ingen av författarna har 

engelska som modersmål, vilket ibland upplevts som svårt. Däremot har giltigheten ökat då 
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examensarbetet har två författare, som kunnat diskutera när svårigheter med översättningen 

dykt upp. Författarna har även tagit hjälp av lexikon då de behövt hjälp med att översätta 

från engelska till svenska. Giltighet innebär också huruvida studien mäter det som ska mätas 

och författarna anser att examensarbetets syfte stämmer väl överens med resultatet. 

Artiklarna som ingår i resultatet är noga utvalda och samtliga berör syftet, som var att 

beskriva patienters upplevelser i livets slut. Överförbarhet innebär enligt Polit och Beck 

(2012) i vilken utsträckning de kvalitativa resultaten kan överföras till andra inställningar 

eller grupper. I examensarbetet har artiklar från olika länder använts, därigenom har 

författarna upptäckt att livets slut upplevs olika utifrån olika kulturer. Detta kan ha påverkat 

resultatet men även stärkt överförbarheten då upplevelserna sträcker sig globalt.  

Som tidigare nämnts användes Evans (2002) analysmetod till examensarbetet vilket innebär 

att artiklarna lästes ett flertal gånger för att nyckelfynd sedan skulle kunna plockas ut. 

Nyckelfynden sammanställdes utifrån likheter och skillnader vilket senare blev två 

övergripande teman, vilka var lidande och lindrat lidande. Nyckelfynden speglade 

examensarbetets syfte. Inom vardera tema sorterades sedan nyckelfynden utifrån likheter 

och skillnader som sedan skapades till subteman. Under analysen färglades artiklarnas titel 

samt dess tillhörande nyckelfynd. Detta för att kunna urskilja vilka nyckelfynd som tillhörde 

respektive artikel. Detta gjordes via Word för att enklare kunna strukturera och göra 

ändringar inom vardera tema. En positiv fördel med detta var att författarna hade med sig 

materialet vart de än befann sig, då det var sparat på datorerna. De gick heller inte miste om 

nyckelfynd då det är lätt hänt vid pappersformat. Författarna upplevde också att 

citathänvisningen blev enklare när nyckelfynden var sparade i ett World-dokument. Under 

analysens gång upplevdes svårigheter med att kategorisera nyckelfynden under rätt subtema. 

Detta medförde att ändringar gjordes genom att nyckelfynden placerades under nya 

subetman.  

Detta examensarbete är skrivet av två författare vilket visade sig ha både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna med att examensarbetet har två författare har varit att arbetet kunde 

delas upp och därigenom sparades tid samt att det blev det mer effektivt, jämfört med om 

examensarbetet endast skulle haft en författare. Ytterligare fördelar av att vara två författare 

var att diskussioner och frågeställningar kunde ställas mot varandra. Nackdelarna med att ha 

varit två författarna har varit att åsikterna mellan författarna emellanåt har skilt sig, vilket 

lett till att författarna varit tvungna att kompromissa.  
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6.3 Etikdiskussion 

Enligt Codex (2017) ska inget fusk eller plagiat förekomma och arbetet ska vara av god kvalité 

av bearbetat material. Innehållet ska heller inte förvrängas eller tolkas utifrån författarnas 

fördel. Då artiklarna söktes fram till examensarbetet var dessa vetenskapligt granskade, då 

författarna använde sig av fliken “peer-reviewed”. De citat som använts i resultatet har inte 

översatts till svenska, utan är direktciterade från originalkällan. Detta har ökat kvaliteten och 

stärkt resultatet. APA-manualen användes för att citera och referera till källor i 

examensarbetet, detta för att inte plagiat eller förfalskning ska kunna uppstå. Det skapades 

en sökmatris och artikelmatris för att det ska vara enkelt för läsaren att följa upp data som 

använts i examensarbetet. Matriserna skapades även för att information och källor inte skall 

kunna elimineras. Artiklarna som användes till resultatet lästes flera gånger för att inte en 

feltolkning av dess resultat skulle ske. Författarna förde även en diskussion efter varje läst 

artikel, för att jämföra tolkningen av respektive artikel. För att innehållet i artiklarna inte 

skulle förvrängas eller feltolkas har författarna inte lagt in några egna åsikter eller förvrängt 

det som skrivits.   

Något etiskt tillstånd har inte behövts i examensarbetet då det är baserat på tidigare 

forskning som sammanställts till ett nytt resultat. Det har heller inte uppstått några etiska 

konflikter då resultatet inkluderar artiklar som redan blivit godkända och publicerade. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser i livets slut. Resultatet 

visade att patienter i livets slut upplever ett lidande och ett lindrat lidande. Patienterna 

förlorade sin självständighet genom sin sjukdom och upplevde därmed ett beroende av 

anhöriga och vårdpersonal. Detta ledde till att deras livskvalité blev sämre. Patienterna 

upplevde att de inte var färdiga med livet och majoriteten av patienterna var inte redo att dö, 

lidandet innebar att lämna sina anhöriga bakom sig och orsakade känslor som hopplöshet 

och oro. Yngre patienter upplevde ett missnöje och sorg att gå bort i tidig ålder och menade 

att de inte hunnit levt färdigt och uppnått sina mål i livet. Patienter upplevde även ett lidande 

genom oro för framtiden och uttryckte oro över hur lång tid de hade kvar att leva. Patienter 

menade att de inte ville uppleva ett lidande när döden kom, ändå var rädslan för att lida vid 

döendet ständigt närvarande. Den svåraste aspekten i livets slut var de fysiska symptomen, 

vilka var i form av fysisk smärta. Patienterna menade att smärtan ibland var så intensiv att de 

stundtals önskade att dö och såg döden som en flykt från lidande av smärta. Patienterna 
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upplevde även ett lindrat lidande i livets slut. Tilltro till en Gud var den mest betydande 

källan i det psykiska välbefinnandet. Tack vare tron kunde patienterna uppleva hoppfullhet 

inför framtiden och en del patienter uppgav att det trodde att Gud skulle bota deras sjukdom 

genom ett mirakel. Acceptans var en viktig del för lindrat lidande och ett återkommande 

begrepp bland patienterna var “det är dags”, som relaterades till att de var inställda på att dö. 

Patienterna beskrev att alla människor slutligen dör, att det inte går att fly från döden. 

Anhörigas närvaro under patientens sista tid ansågs som den viktigaste sociala relationen. Då 

patienterna var omgivna av sina anhöriga och hade en öppen kommunikation med 

vårdpersonal upplevde de mindre stress, ångest och smärta. Med denna beskrivning av 

patienters upplevelser i livets slut, kan slutsatsen sammanfattas med att upplevelsen av att 

vara i livets är subjektivt. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I resultatet framkom att patienter upplever rädsla inför smärta samt att smärta är den 

svåraste aspekten att tacklas med i livets slut. Författarna anser att detta bör utvecklas och är 

något som kan förhindras. Intensiv smärta går att behandla med läkemedel utefter 

smärtskattning och skapar ett vårdlidande hos patienterna om inte smärtan behandlas. Varje 

patient är unik och därför är upplevelser i livets slut subjektivt, som även gör det relevant för 

sjuksköterskan att arbeta individanpassat. Genom detta kan patientens lidande lindras och 

sjuksköterskan främja välbefinnande. Författarna upptäckte att i resultatet framkom mer 

upplevelser kring lidande än lindrat lidande, vilket därför gör det relevant att framtida 

forskning inkluderar vad patienter värderar i livets slut. Genom detta kan sjuksköterskor 

utveckla vården utefter positiva aspekter i livets slut, som i sin tur ger ett lindrat lidande för 

patienten. 
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