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Sammanfattning 

Den palliativa vården även kallad vård vid livets slutskede, 

innebar stora omställningar för patienter, vilket skapade ett 

intresse att belysa copingstrategier patienter använder sig av 

i palliativ vård. Målet med problemformuleringen var att 

utreda hur patienter upplever sina copingstrategier och hur 

sjuksköterskor bäst kan stödja patienter med sina 

copingstrategier. Syftet med föreliggande litteraturstudie var 

att belysa patienters copingstrategier i palliativ vård. Som en 

metod utfördes en systematisk litteraturstudie, innehållande 

12 vetenskapliga artiklar. Resultatet framhöll 

copingstrategierna: undvikande, att känna hopp och tro, samt 

behovet av stöd. Några patienter undvek relationer med 

närstående och vänner, som ett sätt att hantera sin situation. 

Andra kände hopp med hjälp av positiva tankar och positiv 

energi från andra människor. Den spirituella delen hade en 

betydelsefull roll för patienter vid livets slutskede. 

Sjuksköterskornas stöd var viktigt och patienterna behövde 

samtalshjälp för att utveckla copingstrategier och hantera de 

känslor och tankar som uppstod. Resultatet visade också att 

sjuksköterskorna inte alltid lyckades förstå och hjälpa 

patienterna på bästa sätt. Vidare forskning i ämnet kan 

utveckla kunskapen om hur sjuksköterskor bäst kan hjälpa 

patienter med sina copingstrategier. 
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Abstract 

Palliative care is also called care at the end of life, meant 

great changes for the patients, and thereby the interest fell in 

how patients handled coping strategies in the palliative care. 

The formulation of the problem was aimed at investigating 

how patients experienced their coping strategies and how 

nurse`s could best support patients with their coping 

strategies. The aim of the present study was to illustrate 

patients coping strategies in the palliative care. The method 

was a systematic literature review with 12 scientific articles. 

The results pointed to the coping strategies: avoidance, to 

have hope and faith, and the need for support. Studies 

showed that some patients avoided relationships with the 

family and friends, it was a way to cope with their situation. 

Others could feel hope through positive thoughts and 

positive people and that the spiritual path was shown to have 

an important role for patients at the end of life. Nursing 

support was important and patients needed supportive 

conversations to develop their coping strategies, and manage 

the emotions and thoughts that arose. The results also 

showed that nurses did not always managed to understand 

and help the patients in the best way. Further research on the 

topic can develop knowledge about how nurses can best help 

patients with their coping strategies.  
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Inledning 

Årligen avlider mellan 90 000 och 100 000 människor i Sverige och de flesta behöver 

palliativ vård i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2012). Omställningen kan vara svår när 

patienter får beskedet att deras sjukdom kommer att leda till en förtidig död (Strang & 

Beck-Friis, 2012). Vissa patienter klarar av att anpassa sig till sin livssituation utan 

större svårigheter, medan andra kan se det som ett hinder på grund av att de inte klarar 

av att hantera svåra känslor som uppstår. I detta skede använder patienter sig av 

copingstrategier, vilket betyder hur patienter hanterar de känslor som uppstår när en 

psykisk inre bearbetning av en sjukdom pågår (Carlsson, 2007).

Carlsson (2007) framhäver att forskning inom coping har växt kraftigt. Trots nuvarande 

kunskap poängteras inte patienters välbefinnande avsevärt. Att identifiera och lyfta fram 

patienters copingstrategier är betydelsefullt för sjukdomsförloppet, speciellt med tanke 

på att en god omvårdnad i livets slutskede är värdefullt. Strang och Beck-Friis (2012) 

förklarar att begreppet omvårdnad inte är en helt klar definition då den är komplex, med 

metabegreppen: människa, hälsa, miljö och omvårdnadsåtgärder som olika ingående 

delar. Den palliativa omvårdnaden innefattar vård av hela människan och de närstående. 

För sjuksköterskor innebär omvårdnad att stödja och stärka patienter oavsett vart i livet 

de befinner sig i (Strang & Beck-Friis, 2012). Sjuksköterskans psykiska och fysiska 

stöd är betydelsefullt för patienter. Patientens hjälp till självhjälp är ett viktigt verktyg 

till coping, så att en optimal livskvalitet kan uppnås i den palliativa vården (Strang & 

Beck-Friis, 2012).

Bakgrund 

Palliativ omvårdnad 

“Vad innebär det ur individens perspektiv att drabbas av svår sjukdom och vara 

döende? Hur hanterar människor detta utan att helt förlamas av förtvivlan och 

nedstämdhet? Hur vill patienterna att sjukvården ska agera för att underlätta? ” 

(Strang och Beck-Friis, 2012 s.138). 

Omställningen från kurativ (botande) till palliativ vård kunde vara svår beskriver Strang 

och Beck-Friis (2012) Att sjukdom och död kan kännas skrämmande, när bot inte längre 

är möjlig påverkar det inte bara patienter och närstående utan även vårdpersonalen. 

Vårdpersonal och närstående vill kunna bota och patienter vill bli botade. Vissa 

patienter har vetskapen om att deras sjukdom är på väg mot en förtidig död, medan det 

för andra patienter kan insikten komma brutalt, genom ett oväntat besked om obotlig 

sjukdom. De flesta patienter upplever en livskris och det är vanligt med existentiella 

funderingar. Vidare beskriver Strang och Beck-Friis (2012) hur patienter lyckas hantera 

den mycket svåra tiden, när förhoppningen om bot är borta vilket skapar en ny typ av 

förhoppning som innefattar att få leva ett aktivt liv ett tag till, samt att de får vara med 

familjemedlemmar och vänner som ger dem lycka och tillfredsställelse. Förhoppningen 
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om ett aktivt liv anses vara lika viktig som förhoppningen om bot. Karlsson (2008) 

beskriver palliativ vård som att specialiteten är hela människan. Att människan 

behandlas med lika värdighet och rättigheter oberoende av kön, etnicitet och sjukdom. 

Det är av stor vikt att kunna se den unika individen bakom sjukdomen och ge den bästa 

tänkbara och värdiga vård inför livets slut. 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Kennedy-Sheldon och Ellington (2008) betonar hur kommunikation påverkar patienten, 

vilket leder till en förbättrad hälsa och välbefinnande, tillfredsställelse samt fridfull död. 

Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är en central del i omvårdnaden, där 

dessa parter ömsesidigt påverkar varandra. Kennedy-Sheldon och Ellington (2008) 

förklarar vidare att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kan vara både 

verbal och icke-verbal, där den icke-verbala kommunikationen innefattar kroppsspråk 

och ögonkontakt. Kearney och Richardson (2006) beskriver att det är av stor vikt att ge 

stöd till patienter och hjälpa dem i sjukdomsförloppet, som uppnås med hjälp av 

kommunikation. Genom kommunikationen kan sjuksköterskan förstå patientens olika 

livsproblem. En kronisk sjukdom separerar patienterna från den person de en gång var, 

till den person de blir under sjukdomsförloppet. Patienter kan på så sätt förlora sig 

själva och sina drömmar i sin sjukdomsbild. Därför är sjuksköterskors kompetens och 

stöd viktig för att minska patienters lidande (Kearney & Richardson, 2006) En patient i 

Miner-Williams studie (2007) beskriver vikten av sjuksköterskans roll med orden:“The 

doctors might have saved my life, but it was the nurses who gave it back to me and I 

keep that very close to my heart” (Miner-Williams, 2007, s. 1228). Vidare beskrivs 

patienters behov av bekräftelse som en unik individ och behovet av att känna ett värde 

som uppnås genom meningsfulla samtal som både är individuella och unika. 

Professionaliteten för den palliativa sjuksköterskan ligger i att veta när man bör tala och 

när man bör vara tyst eller hänvisa till någon annan. För detta krävs olika typer av kunskap, 

teoretisk kunskap om kommunikation och patientens/ närståendes perspektiv på kommunikation, 

en klinisk och erfarenhetsbaserad fingertoppskänsla, ödmjukhet, respekt och närvaro (Strang & 

Beck-Friis, 2012, s. 368). 

Strang och Beck-Friis (2012) belyser att sjuksköterkans ärlighet i kommunikationen till 

patienter är en viktig grundsten i palliativ vård. Förutsättningen för en god palliativ vård 

är att tillfredsställa det mänskliga behovet av ärlighet. Vid samtal med patienter 

uppmärksammar Kearney och Richardson (2006) att hoppet är viktigt. Hopp förklarar 

Moore (2005) som en kraftfull inverkan på livet, som kan ge kraft åt människan, vilket 

även betonas av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson. Eriksson (1987) framhäver hur 

viktigt hoppet är för att uppnå ett välbefinnande och att innebörden av hopp är att inte 

ge upp. Moore (2005) förklarar vidare att patienter känner en lättnad när de får prata om 

sin situation, samt att det är av stor vikt att sjuksköterskor visar förståelse och omsorg. 

På så sätt inspirerar sjuksköterskorna patienterna till mer hopp, tilltro och möjligheter 

genom att förmedla respekt och uppskattning för patienternas känslor och värderingar. 

Kearney och Richardson (2006) belyser att ett socialt stöd och en bra självkänsla är 

viktiga komponenter för patienter. Hur sjuksköterskor stödjer och hur patienter blir 
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bemötta är avgörande för hur individer upplever sjukhusvistelsen. Sjuksköterskor 

behöver uppmärksamma att patienter kan få orealistiska förhoppningar och inte vilja se 

hur deras sjukdom utvecklar sig, även om situationen har förvärrats. Det är därför en 

balansgång för att kunna se patienternas känslomässiga utveckling under 

sjukdomsförloppet (Kearney & Richardson, 2006). 

När patienter precis har fått veta att deras sjukdom kommer att leda till en förtidig död, 

uppstår ofta olika former av försvar förklarar Eide och Eide (2009). Patienter klarar 

ibland inte av att erkänna en allvarlig sjukdom och därför är sjuksköterskornas omsorg 

och trygghet viktigt. Det är viktigt att tänka på att det finns patienter som kan verka 

oberörda. Dessa patienter kan vara i lika stort behov av samtal och stöd som patienter 

som uttrycker sin förtvivlan tydligt. Van Laarhoven, Schilderman, Bleijnerberg, 

Donders, Vissers, Verhagen och Prins (2011) betonar att coping och moraliskt stöd 

hjälper patienter att hantera sin situation och är en viktig del genom hela vårdprocessen. 

En god effekt på patienters livskvalitet är de blir sedda, hörda och får mer delaktighet i 

vården. 

En samtalsprocess som belyses i Eide och Eide (2009) är: att sjuksköterskor först 

förbereder sig själva med information gällande patientens problem och vad samtalet 

skulle gå ut på. Sedan förbereds patienten på att ett samtal ska äga rum genom att 

sjuksköterskan, till exempel bestämmer en tidspunkt för ett samtal. Under samtalet 

diskuterar sjuksköterskan om det berörda ämnet och försöker lyfta upp patientens egna 

förmåger och hjälper därmed patienten till att komma fram till "egna" lösningar, en så 

kallad hjälp till självhjälp. Sjuksköterskan ger emotionellt stöd, praktisk hjälp och sluter 

upp själva samtalet med att sammanfatta och sedan avsluta samtalet. Eventuellt kan 

sjuksköterskan direkt bestämma en tid för nästa samtal med patienten. Det ger patienten 

en chans till att samla tankar och frågor inför nästa samtal och vara förberedd på att få 

ytterligare stöd och hjälp. Eide och Eide (2009) beskriver att sammanfattning är en 

process som används frekvent i kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter i 

sjukvården, eftersom patienter många gånger är i chockfas och lätt kan glömma stora 

delar av vad som har diskuterats. Sammanfattning ger också patienten fler möjligheter 

till att reflektera innan sjuksköterskan avslutar ett stödjande samtal (Eide & Eide, 2009). 

Coping 

“Ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att bemästra 

yttre eller inre krav som uppfattas som påfrestande eller överstigande personens 

resurser“ (Lazarus & Folkman, 1984 i Carlsson, 2007, s. 39). 

Coping är ett begrepp som kan vara svåra att direkt översätta till svenska (Carlsson, 

2007). Brattberg (2008) beskriver cope som betydelsen att "klara av, stå pall, gå iland 

med". Kapaciteten att leva med osäkerhet, ovisshet och oro kallas copingförmåga. På 

svenska kan copingförmåga översättas till bemästringsförmåga, vilket även understryks 

av Carlsson (2007) där begreppen "hantering" eller "bemästring" uttrycks kunna vara 

den fulla betydelsen av det engelska begreppet coping. Rutskij et al., (2010) 

understryker att coping definieras som individens kognitiva och beteendemässiga 

ansträngningar i att hantera interna och externa krav i en svår livssituation. 
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Enligt Carlsson (2007) är copingstrategi en benämning på åtgärder som vidtas vid 

hantering av svåra situationer. Rydén och Stenström (2008) belyser att när individer 

ställs inför krävande situationer ändras beteende och tankemönster. Copingstrategier 

används för att hantera situationer på olika nivåer. Carlsson (2007) beskriver att 

förmågan att hantera de påfrestningar och krav som individer ställs inför är individuella. 

Rutskij et al., (2010) instämmer att det var upp till individen att klara av 

copingstrategier som används för att kunna ta itu med svåra livssituationer. Carlsson 

(2007) beskriver vidare att några individer hanterar svårigheter genom att söka stöd hos 

anhöriga, medan andra håller sina problem för sig själva. 

Carlsson (2007) och Lazarus och Folkman (1984) beskriver olika copingstrategier: 

problemfokuserad coping, känslofokuserad coping (emotionsfokuserad) och 

undvikandestrategier. Problemfokuserande copingstrategier fokuserar på yttre problem 

genom att patienter söker information och vill lösa problem, vilket även understryks av 

Rutskij et al., (2010) att problemfokuserad coping innebär att göra aktiva insatser för att 

hantera en svår livssituation. En aktiv åtgärd kan vara att ha ett socialt liv. Van 

Laaarhoven et al., (2011) instämmer att patienter som deltar i sociala verksamheter och 

känner samhörighet, upplever ett ökad välmående på grund av att tankarna inte enbart 

fokuserar kring negativiteten som sjukdomen bidrar till. Rutskij et al., (2010) förklarar 

vidare att det är betydelsefullt att använda sig av problemfokuserade copingstrategier, 

eftersom det anses vara stödjande för individen. Carlsson (2007) beskriver att 

känslofokuserade copingstrategier inriktar sig på den inre strategin som handlar om att 

ta hand om egna känslor och minska känslomässigt lidande.  

Undvikandestrategier kan vara: att individer undviker, underskattar och ägnar sig åt 

önsketänkande (Carlsson, 2007). Vidare beskriver Lazarus och Folkman (1984) att för 

att behålla hoppet används strategier som förnekelse av fakta, då patienter förnekar och 

agerar som att det som händer inte hade någon betydelse. I en ny studie av Taleghani, 

Yekta, Nasrabadi och Käppeli (2008) låtsas patienter som om ingenting har hänt och 

försöker undvika att tänka på sina problem, vilket gör att de återfinner styrkan och 

makten till att fortsätta kämpa. Även i en studie av Bond, Connolly och Asci (2010) 

framförs det att patienter hanterar sin sjukdom genom att undvika. Vissa patienter 

använder sig av sitt arbete som en tillflykt, medan andra patienter väljer att undvika att 

läsa tidningar som handlar om deras tillstånd. Detta är ett sätt att hantera sin sjukdom 

genom att inte ta del av den brutala verkligheten. Rutskij, et al., (2010) bekräftar även 

att användning av undvikandestrategier leder till en passiv och undertryckande attityd 

mot stressfaktorer. 

Copingforskning har utvecklats sedan den amerikanske psykologen och forskaren 

Richard Lazarus år 1966 publicerade Psychological Stress and the Coping Process 

(Carlsson, 2007). Carlsson (2007) hävdar att anpassning och hantering inom tidigare 

psykologisk forskning sker ofta med utgångspunkt i psykodynamiska teoribildningar, 

där omedvetna processer och försvarsmekanismer står i fokus. Lazarus vänder blicken 

från psykodynamiska teoribildningar, till att studera kognitiva och beteendemässiga 

strategier vid individers hantering av situationer som känns hotande eller stressfulla 

samt vilket emotionellt resultat individen får (Carlsson, 2007). Lazarus och Folkman 

(1984) beskriver hur människan gör positiva jämförelser genom att de vänder negativa 

känslor till positiva, som syftar till att lindra deras lidande. Enligt Carlsson (2007) är 

forskningen relativ samstämmig i att coping fyller ett antal funktioner för individen och 

har stor betydelse för hur patienter hanterar olika problem. En ny forskning av Rutskij et 
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al., (2010) instämmer att patienter tenderar att använda sig av copingstrategier beroende 

på hur de upplever sina problem. Vidare beskriver Carlsson (2007) att coping kan 

påverkas av hur stressfylld en händelse samt hur kontrollerbar händelsen uppfattas vara. 

Copingstrategier påverkas också av individuella faktorer, eftersom alla människor har 

olika erfarenheter och förmågor att hantera situationer. 

Problemformulering 

När patienter får budskapet att deras sjukdom kommer att leda till en för tidig död 

uppstår ofta en livskris. I detta skede använder patienter olika copingstrategier för att 

handskas med sitt sjukdomstillstånd. Vilken copingstrategi som är att föredra varierar 

från person till person, från situation till situation och relationerna dem emellan. För att 

kunna hjälpa patienter att stärka sina copingstrategier behöver sjuksköterskor förstå hur 

copingstrategier fungerar så att patienter kan uppnå en förbättrad livskvalitet och få 

lindrat sitt lidande inför livets slutskede. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters copingstrategier i palliativ vård. 

Metod 

Metoden var en litteraturstudie som utgick från Friberg (2012).  Artiklar granskades och 

sammanställdes inom valt område. 

Datainsamling 

Först bestämdes syftet, vilket var att belysa patienters copingstrategier i palliativ vård. 

Därefter utfördes en sökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. Sökordsöversikten beskrivs i Bilaga A. I ett tidigare skede, innan syftet 

var fastställt, utfördes andra sökningar. Det visade sig att en av artiklarna från de 

sökningarna var intressant, då den besvarade föreliggande litteraturstudies syfte, den 

valdes därför med som en manuell sökning. Informationsökning med ordet nurs* 

utfördes och detta var en så kallad trunkering, som vidgade sökningarna inom hela 

området: sjuksköterskans dimension. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla 

om patienters copingstrategier, palliativ vård samt att urvalet skulle bestå av artiklar 

som hade publicerats från år 2003 till 2013. Ytterligare begränsningar var att abstrakt 

fanns tillgängligt och att språket skulle vara på engelska. Begränsningar, antal träffar 

och lästa abstrakt av artiklar kan ses i Bilaga B. Exklutionskriterier var artiklar som 

handlade om barn, icke engelskspråkiga, inte motsvarade litteraturstudiens syfte, vilket 

var barn just för att barn inte kunde kommunicera känslor på samma sätt som vuxna. En 

exklusionskriterie var även icke-engelskspråkiga artiklar.  
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Utgångspunkten var att läsa artiklars abstrakt och utifrån innehållet bestämdes det om 

artiklar motsvarade föreliggande litteraturstudiens syfte. Artiklarna som utgjorde urval 

ett lästes noggrant igenom med fokus på föreliggande litteratursstudies syfte. Det fanns 

artiklar som inte kunde beställas varken elektroniskt eller via biblioteket. De artiklar 

som ansågs svara till syftet men som inte fanns i fulltext i databaserna, beställdes genom 

e-mail till biblioteket, vilket var nio artiklar. Fyra stycken från fritextssökning och fem 

stycken från ämnesordssökning. Efter noggrann läsning valdes 18 artiklar till urval ett 

och gick vidare till kvalitetsgranskning, då dessa artiklar var relevanta till syftet och 

aspekter kring problematiken i föregående litteraturstudies problemformulering fördes 

fram. Resultatartiklarna är markerade med en asterisk (*) i referenslistan. 

Databearbetning 

Artiklarna i urval ett lästes flera gånger för att skapa en större inblick i det insamlade 

materialet. I urval två skrevs alla artiklar ut och lästes ännu en gång noggrant igenom 

där fokus var på, om resultatet i artiklarna var relevant till föreliggande litteraturstudies 

syfte. Friberg (2012) hade två olika bedömningsmallar med frågeställningar. En för 

kvalitativ studie och en för kvantitativ studie. För att kunna avgöra kvaliteten 

poängsattes svaren. Fribergs bedömningsmall innehöll 15 frågor vardera, både för de 

kvantitativa och kvalitativa studiernas frågeställningar. Artiklarna granskades enligt 

Fribergs bedömningsmall och poängsattes med 1 poäng för ja eller de som kunde 

besvaras, och noll för de artiklar som inte kunde besvaras eller som gav svaret nej. De 

kvalitativa artiklar som besvarade 0-5 frågor bedömdes av ha en låg kvalité, 6-10 

besvarade frågor ansågs vara av medelhög kvalitet och artiklarna som besvarade 11-14 

frågor fick hög kvalitet. De kvantitativa artiklarnas kvalitet bedömdes enligt följande, 0-

5 frågor var låg, 6-9 frågor var medel och 10-13 frågor var hög. Artiklar med medelhög 

och hög vetenskaplig kvalitet valdes och användes i föreliggande litteraturstudie. 

Artiklar med låg kvalitet förkastades på grund av olika delar saknades. Om en bakgrund 

saknades, förlorade artikeln många poäng, på grund av att flera frågor handlade om 

bakgrundens innehåll. Att en metod-och resultatdiskussion saknades, var något som 

försämrade en artikels kvalitet, då metoden inte kunde diskuteras och författaren kunde 

på så sätt inte heller diskutera resultatet samt föra argument då en resultatdiskussion inte 

fanns tillgänglig. I vissa artiklar fördes det inget etiskt resonemang, vilket gjorde att 

flera poängen gick förlorade. Studier med låg kvalitet skulle inte inkluderas enligt 

Friberg (2012). 

Artiklarna i urval två granskades separat och sedan jämfördes och diskuterades den 

vetenskapliga kvaliteten tillsammans och en gemensam gradering utfördes. Graderingen 

skedde med hjälp av Fribergs (2012) bedömningsmall. Totalt graderades 10 artiklar till 

grad I som var de med högsta vetenskapliga kvalitén och 2 artiklar till grad II. De 

artiklar som graderas till grad III, avisades. Resultaten i de granskade artiklarna 

färgkodades för att förtydliga den användbara texten i föreliggande litteraturstudiens 

resultat. I de utvalda artiklarna lästes resultatdelen noggrant igenom. De delar av 

resultatet som motsvarade syftet i föreliggande litteraturstudie sammanställdes till en 

gemensam text i resultatet. Artiklarnas resultat lästes och markerades, om det aktuella 

resultatet överensstämde med litteraturstudiens syfte. Artiklarna lästes igenom 
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ytterligare, för att skapa enighet mellan parterna och slutligen valdes 12 artiklar till 

urval två (Bilaga, B). Alla artiklar var på engelska. Några meningar och ord som var 

svåra att förstå, översattes till svenska för att undvika misstolkningar. Sedan utfördes en 

sammanfattning utifrån artiklarnas författare, syfte, metod, urval, bortfall och slutsats 

som blev representerade i artikelöversikten (Bilaga C). Kategoriseringen av resultatet 

skedde med hjälp av en tankekarta, mindmap. Kategorier skapades beroende på 

artiklarnas resultat. Resultatet kategoriserades enligt rubrikerna: Undvikande, att känna 

hopp och tro samt att erhålla stöd. 

Resultat 

Undvikande 

“They were all rallying around me. I felt like, gee, I don´t need all this, I´m handling 

it... They didn´t want me to do anything, and I´m like, I can lift a glass, I can fix my own 

plate. I can still do these things” (Henderson, Gore, Davis & Condon, 2003, s. 645). 

Studier av Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) och Henderson, Gore, Davis och 

Condon (2003) beskriver att patienter undvek relationer med närstående och vänner. Ett 

sätt att hantera sin sjukdom var att undvika negativa personer på grund av negativa 

kommentarer som sades om patientens tillstånd (Henderson, Gore, Davis & Condon, 

2003). Trots att patienter kände styrkan att gå ut och träffa människor, valde många 

istället att stanna hemma. De var medvetna om att de själva hanterade sin situation 

dåligt genom undvikande och la skulden på sig själva (Berterö, Vanhanen & Appelin, 

2008). 

Patienter kände sig utlämnade i sin nya livssituation på grund av känslan av hopplöshet 

och förtvivlan. Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) och Thomsen, Hansen och 

Wagner (2011) beskriver att patienter kände viljan till att försöka leva ett så normalt liv 

som möjligt. I Berterö, Vanhanen och Appelins (2008) studie beskriver författarna att 

orsaker till att patienter tog avstånd från närstående var för att närstående stoppade 

patienter från att leva ett vanligt liv. Patienter upplevde att de inte längre blev 

behandlade som den person de alltid hade varit. Deras önskan var att få leva och fungera 

som vanligt, vilket gav dem en slags kontroll och en känsla av trygghet. 

Doumit, Huijer och Kelley (2007) och McPherson, Wilson och Murray (2007) beskriver 

att patienter oroade sig över att belasta närstående och vänner samt att vara en börda, 

eftersom individen var i en maktlös situation och var beroende av andra. Doumit, Huijer 

och Kelley (2007) studie framhäver att en känsla av förlust av kontroll framkom när 

patienter oroade sig för att livet inte skulle bli som tidigare. Patienter oroade också sig 

inför hur deras död kom till att påverka deras anhöriga. I McPherson, Wilson och 

Murray (2007) studie undvek patienter delvis tanken på sin egen sjukdom och oroade 

istället sig för andra. 
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“A positive attitude can take you a long way with anything, some people do not think 

that it makes a difference, but it does... If you think positive thoughts, then positive 

things will happen“(Henderson, Gore, Davis & Condon, 2003, s. 644). 

Studier av Berterö, Vanhanen och Appelin (2008), Henderson, Gore, Davis och Condon 

(2003), Mok et al., (2009) och Sand, Olsson och Strang (2009) hävdar att patienter 

insåg hur viktigt det var med en positiv inställning till livet och att känna hopp, vilket 

gav större ork till att uthärda sjukdomen. Henderson, Gore, Davis och Condon (2003) 

beskriver att patienters egna positiva attityd ökade genom att umgås med positiva 

människor. En drivkraft var viljan att leva både för sig själv och för andra, viljan var 

många gånger så stark att patienter hann umgås och hitta på saker innan kroppen gav 

upp och sjukdomen tog över. I Henderson, Gore, Davis och Condon (2003) och Sand, 

Olsson och Strang (2009) studier var barn och barnbarn patienters inspirationskälla och 

gjorde att de kände hopp genom att tänka på barnen. Att se sina barnbarn växa upp och 

att kunna finnas där för dem så länge som möjligt, var något som de drabbade kände ett 

behov av. Likaså att föra generationen vidare. 

Sand, Olsson och Strang (2009) och Berterö, Vanhanen och Appelins (2008) studie 

påpekar att patienter kände en viss hopplöshet när de upplevde sjukdomens plågsamma 

symptom, vilket skapade maktlöshet och lidande. Patienter ville inte förlora kontrollen 

över sina kroppar och över situationen. Några patienter kände hopp för att de ansåg att 

behandling fanns och genom hoppet trodde patienter att sjukdomen kunde botas, rots att 

de hade fått en dödlig sjukdom. I Berterö, Vanhanen och Appelins (2008) studie anses 

hoppet vara behandlingen, vars syfte var att förlänga livet och att få leva ett så gott liv 

som möjligt. Hopp och god livskvalitet gick hand i hand, enligt patienter. Att ha god 

livskvalitet innebar att ha tid att njuta av livet, kunna planera olika aktiviteter och att 

inte tänka på negativa tankar som kunde leda till nedstämdhet. 

Patienter i Thomsen, Hansen och Wagners (2011) studie beskriver viljan att leva ett så 

vanligt liv som möjligt genom att kunna utföra dagliga aktiviteter i det vardagliga livet 

som till exempel att dricka te på morgonen, läsa tidningen eller gå på en 

söndagspromenad. Det gav en klar känsla av mening i livet. Patienter betonade också 

vikten av att hålla igång kroppen eftersom det ökade välbefinnandet avsevärt. De ville 

vara en del av livet och få leva utanför sjukdomen. 

Vidare till en studie av Mok et al., (2009) där olika professioner (sjuksköterskor, läkare, 

terapeuter, socialarbetare och präster) undersökte meningen av hoppet hos patienter i det 

palliativa skedet. Resultatet visade att hoppet var en viktig grundsten i palliativ 

omvårdnad och att frid var det ultimata hoppet i livets slutskede. De fanns också 

patienter som kände hopplöshet och inte fick samma frid. Dock speglade resultatet att 

de flesta patienter upplevde hoppet som den viktiga grundstenen för att uppnå en god 

hälsa och välmående, professionerna upplevde att patienter kände ett lugn och fick frid i 

den sista tiden i livet (Mok et al., 2009). 

I Doumit (2007), Henderson, Gore, Davis och Condon (2003), Mok et al., (2009), 

Nelson, Trail, Van, App och Lai (2003) och Thomsen, Hansen och Wagners (2011) 

studie beskriver att tro var en copingstrategi, eftersom det var ett sätt att hantera 

sjukdomen. Van Laarhoven, Schilderman, Vissers och Prins (2010) beskriver att 

personer med en mer ospecifik gudstro tenderade att söka stöd i religionen, genom en 

Att känna hopp och tro 
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aktiv handling. Om individen hade en specifik gudstro så blev copingstrategin istället 

mer passiv och individen lämnade sitt öde åt Gud. 

“My relationship has gotten stronger with God because of this experience...I had to 

pray and keep the faith... If not, I would have lose my mind. I could not have made it if it 

had not been for God. He really kept me when no one else was around” (Henderson, 

Gore, Davis & Condon, 2003, s. 644). 

Henderson, Gore, Davis och Condon (2003) betonar att bön i kombination med andlig 

övertygelse hade en betydelsefull roll i att klara av varje fas under sjukdomsförloppet, 

från upptäckten av sjukdomen till en eventuell återhämtning. Några patienter 

rapporterade att deras relation med Gud blev starkare efter sin sjukdomsdiagnos. I 

Doumit (2007) studie beskriver patienter att tron på Gud fungerade som en vägvisare 

under sjukdomsförloppet. I början dök tankar upp som "varför just jag", som sedan 

snabbt förändrades genom acceptans av sjukdomen och istället sade patienter "låt det 

vara Guds vilja". De ansåg att sjukdomen hade skapats av Gud och att Han var den 

enda som hade rättighet att stoppa sjukdomen. Thomsen, Hansen och Wagner (2011) 

beskriver hur patienter hittade mod och styrka i eftermiddagsbön, läsa Bibeln och 

samtala med Gud. Patienter kände att Gud var den de kunde vända sig till, när anhöriga 

undvek att prata om deras sjukdom. 

I en studie av Nelson, Trail, Van, App och Lai (2003) betonar författarna att böner, 

gudstro och spiritualitet var en viktig del för patienter i livets slutskede. Thomsen, 

Hansen och Wagner (2011) studie visade att patienter som var religiösa hade en tydlig 

känsla av att det fanns något mer mellan himmel och jord, de upplevde också stora 

frågor om livet och dess mening när de ställdes inför döden. Dessa tankar och samtal 

beskrevs som tankeväckande och givande för patienter. Alla individer mötte dessa 

religiösa, andliga och filosofiska tankar när de kände sig redo för det. 

Att erhålla stöd 

Berterö, Vanhanen och Appelin (2008), Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Lee, Cohen, 

Edgar, Laizner och Gagnon (2006) och Taylor och Guldin (2003) studier skriver om 

stödet med samtalshjälp efter svåra besked och om hur sjuksköterskors kommunikation 

gav stöd till patienter. Individer drabbade av cancer med osäker utgång deltog i en 

meningsskapande studie av Lee, Cohen, Edgar, Laizner och Gagnon (2006) där de fick 

samtalshjälp med att bearbeta sin situation. Denna studie visar att genom stöd upplevde 

de flesta patienter att de fick ökad trygghetskänsla och mindre rädsla inför framtiden. I 

en studie av Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) betonar patienter vikten av att 

känna stöd, som uppfylldes genom att få prata om situationen de befann sig i och dela 

känslor som uppstod. Att inte få stöd kunde leda till komplikationer då några av 

patienterna var ensamma när de fick sin cancerdiagnos, behandling och/eller 

uppföljningsbesök. Detta uttryckte individer som mycket svårt. En komplikation vid det 

skedet kunde vara att de ofta väntade på rätt och lämpligt tillfälle att berätta för de 

anhöriga, eller att patienter till och med höll dåliga nyheterna inom sig själva för att 

skydda de anhöriga. 
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I Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Taylor och Guldins (2003) studie intervjuades 

vårdgivare och patienter angående hur patienter upplevde beskedet angående att deras 

sjukdom skulle leda till en förtidig död. Först och främst arbetade vårdgivarna med att 

skapa ett förtroende och hjälpte individer med att förstå innebörden av att vara i ett 

palliativt stadium. Patienter upplevde starka överväldigande känslor i att försöka förstå 

och ta till sig det svåra beskedet. Individer beskrev coping som att leva och försöka ta in 

vetskapen av, att leva med en sjukdom som skulle leda till döden. Samtalen om coping 

var utvecklande för patienter och de flesta copingstrategier handlade om psykosociala, 

existentiella och spirituella resurser. Något som var svårt för individer var att hantera 

förlusten av sitt oberoende, livet, fysiska förmågor och även relationer till närstående. 

Dock hade patienter stor tilltro till vårdpersonal och individer kände sig mer positiva när 

sjuksköterskor lyssnade på dem och de fick uttrycka sig (Farber, Egnew, Herman-

Bertisch, Taylor & Guldin, 2003). 

Gemenskap och viktiga relationer beskrivs av Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) 

och Sand, Olsson och Strang (2009). Gemenskap med närstående var en viktig 

copingstrategi för patienter i Sand, Olsson och Strangs (2009) studie. Relationer med 

partner, barn och barnbarn som tidigare tagits för givet blev viktigare efter diagnosen. 

De individer som inte hade någon familj eller vänner, utökade sina ramar och bjöd in 

släktingar och även personal för att känna gemenskap och kärlek. I Berterö, Vanhanen 

och Appelins (2008) studie var öppen kommunikation mellan patienter, 

familjemedlemmar och läkare något som patienter kände gav dem mycket hjälp och 

som i sin tur lindrade oro och stress. Öppen kommunikation var även en viktig faktor 

för att hjälpa patienter att acceptera sin sjukdom, något som i början kunde uppfattas 

som mycket svårt för individer. 

Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Mårtensson, Carlsson och Lampic (2008) och Taylor 

och Guldin (2003) beskriver att sjuksköterskor inte alltid lyckades med att hjälpa eller 

förstå patienter. Sjuksköterskor kunde ibland underskatta individers copingresurser. I 

Mårtensson, Carlsson och Lampics (2008) studie intervjuades sjuksköterskor och 

patienter och jämfördes i individuella par. Patienter fick svara på vad de själva ansåg att 

de hade för copingresurser jämfört med vad sjuksköterskan som ansvarade för deras 

omvårdnad ansåg att de hade för copingresurser. Resultatet visar att patienter ansåg sig 

ha bättre kapacitet till bra copingresurser än vad sjuksköterskan ansåg att de hade. 

Resultatet påvisar att sjuksköterskor bör tänka på att på patienter ofta kan ha starkare 

copingresurser än vad som kan uppfattas. Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Taylor och 

Guldin (2003) studie beskriver att patienter mindes vårdpersonal som inte hade tid för 

dem och inte lät dem få prata och uttrycka sig, vilket påverkade dem negativt. Detta 

ledde till att patienter förlorade förtroendet för vårdpersonalen. Det viktigaste för 

patienter i den palliativa vården var, att de blev behandlade som personer och inte som 

ett objekt eller en sjukdom, samt att få leva ett så rikt liv som möjligt istället för att 

vänta på att dö, trots deras sjukdom och symptom. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
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Syftet var att belysa vilka copingstrategier som patienter använde sig av inom palliativ 

vård. För att sammanställa aktuell forskning inom området valdes systematisk 

litteraturstudie som metod, enligt Friberg (2012). Sökningar gjordes i olika databaser: 

Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl, PubMed och PsycInfo. Databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycInfo valdes på grund av att de innehöll forskning inom psykologi och 

omvårdnad, som motsvarade föreliggande litteraturstudies syfte. Eftersom syftet 

fokuserade på patienters copingstrategier det vill säga ett patientperspektiv av coping 

och copingstrategier, har valet av artiklar mesta dels varit kvalitativa studier. De 

kvalitativa studier som bedrevs ansågs vara en styrka på grund av önskan att tolka och 

beskriva patienters copingstrategier. Ett fåtal kvantitativa studier har använts i 

föreliggande litteraturstudie, även dessa studier syftade till att beskriva patienters 

copingstrategier. 

Litteraturstudien började med en inledande litteraturssökning, för att se vad som fanns 

skrivet beträffande det valda ämnet. Detta redovisades inte i sökhistoriken. Det 

bestämdes att inte begränsa artiklarna till fulltext i databaser, eftersom flera artiklar 

skulle ha gått förlorade och valde istället att söka artiklar endast i referensdatabaser. 

Tidsbegränsningen var att artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste tio åren. 

Det gjordes två sökningar i de olika databaserna, en fritextordsökning och en 

ämnesordssökning.  

Fritextordssökning kan ses som en svaghet på grund av att många fritextord användes 

och ett fåtal MeSH-termer och subject headings användes, vilket ledde till att författarna 

valde att göra en ytterligare sökning som var ämnesordssökning, som ansågs ha mer 

fördelar än fritextordssökningen. Det som uppfattades som en styrka var att flera artiklar 

återkom i olika sökningar och olika databaser. En annan reflektion var att det kunde ha 

förekommit andra artiklar om andra sökord hade använts eller om sökorden hade 

kombinerats på ett annorlunda sätt vid artikelssökningen, vilket kunde ses som en 

svaghet då betydelsefulla artiklar kan ha gått förlorade. För att kunna välja artiklar som 

passade till urval ett, var utgångspunkten att läsa artiklars abstrakt, det kunde ses som en 

styrka då varje artikel hade lästs som motsvarade föreliggande litteraturstudies syfte. 

Föregående litteraturstudie skrevs av två personer vilket gjorde att den vetenskapliga 

kvaliteten diskuterades tillsammans, som kunde anses som en styrka. Att det kunde ses 

som en styrka berodde på att trovärdigheten styrktes genom diskussion mellan två 

parter. Fribergs (2012) bedömningsmall vid granskning av kvalitativa och kvantitativa 

studier uppfattades som ett bra hjälpmedel, eftersom alla artiklar skulle svara an mot 

samma frågor för att fastställa den vetenskapliga kvaliteten. Bedömningsmallen 

innehöll lättförståeliga frågeställningar, vilket underlättade granskningen för att det inte 

blev lika lätt att tappa fokusen. Frågeställningarna bestod av 27 punkter, varav 14 

punkter granskas till kvalitativa studier och 13 punkter till kvantitativa studier. De 

kvalitativa studier som uppfyllde 0-5 punkter fick låg kvalitet, 6-10 uppfyllda punkter 

fick medelhög kvalitet och artiklarna som uppfyllde 11-14 punkter fick hög kvalitet. 

När det gäller kvantitativa studier så bedömdes de med 0-5 uppfyllda punkter med låg 

kvalitet, 6-9 punkter var medelhög kvalitet och 10-13 var hög kvalitet. Artiklarna i 

föreliggande studie höll hög eller medelhög kvalitet, vilket kunde anses öka 

pålitligheten i studien. 

Artiklarna kom från flera världsdelar som Nordamerika, Europa och Asien, vilket 

ansågs vara ett bra underlag för den mångkulturella hälso-och sjukvården som 



12 

sjuksköterskor dagligen kommer i kontakt med. Att resultaten överensstämmer i olika 

studier sågs också som en styrka.   

Resultatdiskussion 

En studie av Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) visar att patienterna hade 

svårigheter med att hantera sin situation, de undvek relationer med närstående och 

vänner. Det resulterade i en ond cirkel där närstående och vänner även undvek dem. 

Henderson, Gore, Davis och Condon (2003) beskriver en liknande situation när 

närstående var negativa till patienternas livssituation som ledde till att patienterna 

undvek relationer med dessa personer. Lazarus och Folkman (1984) beskriver att en 

copingstrategi kunde vara att undvika andra, för att minska sitt känslomässiga lidande. 

Patienterna i en studie av McPherson, Wilson och Murray (2007) använde sig av en 

annan aspekt utav undvikandestrategier genom att de oroade sig för andra och undvek 

delvis tanken på sin egen sjukdom. Det kan uppfattas som att patienter som oroar sig för 

andra, i stället för sig själva kan tyda på att individen inte helt klarar av att hantera, 

tänka och bearbeta delar av sin egen situation. Att patienter undvek negativa personer 

anses vara förståeligt, då patienterna var i behov av positiv energi. Anledningen till att 

närstående och vänner var negativa kunde vara att de var osäkra i den nya 

livssituationen, eftersom de var en del av patienternas trygghet och stöd under 

sjukdomen. Osäkerhet baseras på rädsla. Möjligen kunde det handla om en rädsla att 

göra fel. Patienterna kunde undvika negativitet om de hade visat empati och förståelse 

för att närstående och vänner. Det kan därför beskrivas som extra viktigt för 

sjuksköterskor att samtala och ägna tid till att stödja och hjälpa patienter med 

copingresurser och copingstrategier så att patienterna har kraften till att bemöta 

närstående. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver hur patienter i palliativt skede gör positiva 

jämförelser genom att vända negativa känslor till positiva, för att lindra sitt lidande. Det 

kan uppfattas som att sjuksköterskan bör stödja patienter för att kunna lyfta upp 

patienters situation genom att vända blicken från negativa känslor, så att patienter kunde 

fokusera på vad de har och vad som gör att de känner hopp och lycka. Moore (2005) 

beskriver hopp som en kraftfull inverkan på livet, och som ger kraft till människan. 

Patienterna i Henderson, Gore, Davis och Condon (2003) studie upplevde att positiva 

människor ökade deras positiva attityd, vilket var anledningen till att patienterna valde 

att umgås med positiva människor. Buckley och Herth (2004) instämmer att vid 

insjuknandet av en sjukdom är det av stor vikt att relatera det negativa till det positiva, 

vilket anses öka patienternas optimism. 

Doumit, Huijer och Kelley (2007) beskriver att patienterna upplevde en förlust av 

kontroll och de oroade sig för att livet inte skulle bli som tidigare. Tillståndet av 

beroende skapade en känsla av maktlöshet. Patienterna kände sig som de var en börda 

för andra. Carlsson (2007) beskriver att förmågan att hantera de påfrestningar och krav 

som människor ställdes inför var individuella. Vissa människor hanterade svårigheter 

genom att söka stöd hos anhöriga, medan andra höll sina problem för sig själva. Det kan 

uppfattas av den orsaken att det var viktigt att tänka på vad som beskrivs i Sandman och 

Woods (2003) studie, att palliativ vård handlar om att ge bästa möjliga livskvalitet till 

patienter och att de fick tillgodosett sociala, fysiska, psykiska och andliga behov. Att 
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lyfta upp patienter, i detta fall när de inte kände sig behövda, hitta nya vägar för att lyfta 

upp patienters livskvalitet och därmed öka patienters känsla av eget värde. 

Karlsson (2008) beskriver den palliativa vården som att specialiteten är hela människan. 

Att det innebär att se den unika människan och ge den bästa tänkbara och värdiga vård 

inför livets slut. Det kan uppfattas att det är av stor vikt för sjuksköterskor att sätta sig in 

i patienters situation, vilket gör att sjuksköterskor kan bli medvetna om vilket 

känslomässigt tillstånd den unika patienten befinner sig i just för stunden. 

Sjuksköterskor kan genom god och optimal omvårdnad påverka hur sjukdomen 

uttrycker sig, om patienternas användning av copingstrategier uppmärksammades. 

Kearney och Richardson (2006) betonar att socialt stöd och en bra självkänsla är viktiga 

komponenter för patienter. Sjuksköterskors stöd och bemötande av patienter är 

avgörande för hur de mår under sjukdomsförloppet. Sjuksköterskor bör tänka mer på att 

patienter förändras i sin nya utsatta situation. Det är viktigt att förstå den unika 

individen för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt i samtalet. Thomsen, Hansen och 

Wagner (2011) beskriver vikten av att leva ett normalt liv, vilket Buckley och Herth 

(2004) också instämmer med, patienterna i deras studie ville leva livet fullt ut och 

utnyttja den tiden då de mådde som bäst. Thomsen, Hansen och Wagner (2011) 

beskriver vidare att mål i livet, gav patienterna en tillfredsställande känsla. Trots att 

patienterna hade små mål, som var att kunna sitta och läsa tidningen, så ledde det till en 

känsla av trygghet och gav en mening i livet. Berterö, Vanhanen & Appelins (2008) 

studie beskriver att patienter kunde känna sig utelämnade i sin nya livssituation, på 

grund av hopplöshet och förtvivlan. Dock stod viljan att leva ett så normalt liv som 

möjligt alltid i fokus. Patienterna ansåg ibland att närstående stoppade dem ifrån att leva 

ett vanligt liv då de blev behandlade på ett annat sätt än tidigare, innan 

diagnostiseringen av sjukdomen. 

Moore (2005) betonar att hopp behövdes för att uppnå en förbättrad livskvalitet. Enligt 

patienterna i Berterö, Vanhanen och Appelins (2008) studie var hoppet själva 

behandlingen, vars syfte var att förlänga deras liv så att de kunde leva ett så gott liv som 

möjligt. Miller (2007) instämmer att en låg känsla av hopp är förknippad med sämre 

livskvalitet och lägre självkänsla. Eriksson (1987) betonar hur viktigt hoppet är för att 

uppnå välbefinnande, där innebörden av hopp är att inte ge upp. Patienterna i Berterö, 

Vanhanen och Appelins (2008) studie gav aldrig upp. Trots att en allvarlig diagnos 

upplevdes som hemsk och chockerande så fanns det alltid hopp. Det kan uppfattas som 

att sjuksköterskor har en viktig roll i patienters välbefinnande, eftersom hopplöshet 

anses ha ett samband med sämre välbefinnande. Sjuksköterskor har en viktig funktion i 

att upprätthålla och främja hopp hos patienter. Trots att patienter har en dödlig sjukdom, 

ska sjuksköterskor kunna hjälpa individer att se möjligheterna även om dessa är väldigt 

få. Möjligheterna behöver inte vara så stora som att till exempel bli frisk igen, utan 

vikten av att finna en tro på att livet faktiskt är meningsfullt. Att inge hopp är positivt 

för patienten men även för sjuksköterskor, eftersom en sjuksköterska som engagerar sig 

och är lyhörd inger även hopp i sig. Patienterna i studien av Berterö, Vanhanen och 

Appelin (2008) som förnekade sin sjukdom, kan anses ha sämre copingstrategier på 

grund av att de var i förnekelse. Detta kan vara ett dilemma för sjuksköterskor och det 

kan ta tid för patienter att acceptera sin sjukdom. Det krävs en god kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska för att bygga tillit och trygghet så att patienten kan 

klara av att ta in att denne är svårt sjuk. 
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I studier av Doumit, Huijer och Kelley (2007), Henderson, Gore, Davis och Condons 

(2003) och Nelson, Trail, Van, App och Lai (2003) var patienters gudstro ett sätt att 

hantera sjukdomen, och tron gav hopp och trygghet. Det kan anses som att dessa 

copingstrategier var positiva och värdefulla för patienterna och att de gav dem ett lugn 

under livets slutskede. I Van Laarhoven, Schilderman, Vissers och Prins (2010) studie 

framkom det att patienter med en opersonlig bild av Gud, vilket betydde att de inte hade 

någon speciell tro, ledde till copingstrategier som att söka stöd i religionen. Patienter 

som hade en personlig bild av Gud, vilket betydde att de hade en religion att vända sig 

till, gav uttryck för en mer passiv copingstrategi. Det kan beskrivas som att när patienter 

hade en opersonlig gudsbild, ökade frågorna om den existentiella delen av livet som de 

ännu inte hade ifrågasatt. Patienter med en personlig gudstro lämnade allt i tron på att 

Gud tar hand om dem. 

I Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Taylor och Guldins studie (2003) intervjuades 

vårdgivare och patienter om hur patienter upplevde beskedet att deras sjukdom skulle 

leda till en för tidig död. Först och främst arbetade vårdgivarna med att skapa ett 

förtroende och hjälpte patienterna med att förstå innebörden av att vara i ett palliativt 

stadium. Det kan kopplas till Carlsson (2007) som betonar att coping fyller ett antal 

funktioner och har stor betydelse för hantering av svåra besked. Patienterna i Farber, 

Egnew, Herman-Bertisch, Taylor och Guldins (2003) studie upplevde att deras 

symptom ibland tog så mycket energi att den medicinska biten kunde ta för mycket 

fokus. Ett utrymme att få uttrycka sig och stilla de behov patienterna hade var något 

som saknades. Patienterna ville bli hörda med hjälp av samtal. Det kan därigenom ses 

som skadligt när sjuksköterskor inte har eller tar sig den tid som behövs till patienter, 

eftersom patienterna kan förlora förtroendet till sjukvården när de inte får det stöd de 

förväntar sig. 

I en studie av Berterö, Vanhanen och Appelin (2008) betonar patienterna vikten av att 

känna stöd, som uppfylldes genom att de fick prata om situationen de befann sig i och 

bearbeta känslor som uppstod. Att inte få stöd kunde leda till att patienter höll svåra 

besked för sig själva och inte berättade om sin diagnos till närstående. I Kearney och 

Richardsons (2006) studie beskrivs det hur viktig en balansgång var för sjuksköterskor 

att kunna se patienters känslomässiga utveckling under hela sjukdomsförloppet. Även 

att följa upp med samtal under krisen patienter gick igenom var viktigt för att behålla 

hoppet och gav ett ökat välbefinnande. 

Patienterna i Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Taylor och Guldins (2003) studie 

upplevde ibland att de inte fick det stöd som de behövde. Det kunde leda till 

konsekvenser, då patienterna kunde bli inneslutna och därmed må psykiskt sämre. 

Sandman och Wodds (2003) studie beskriver hur viktigt det är att stödja både patienter 

och närstående i den palliativa vården. Det kan anses vara viktigt som sjuksköterska att 

initiera kontakt med närstående, både för att stödja de närstående och för att patienten 

ska få chansen till ett större nätverk av stöd om fler närstående är medvetna om 

patientens situation. Det är dock viktigt att tänka på att förmågan till copingstrategier 

också är beroende av erfarenheter eller uttrycket: “vad man har i bagaget”- Med detta 

menas att en patient kan bära på många negativa erfarenheter och då ha sämre 

copingstrategier. Det kan därför anses vara en orsak till att inte alla kunde bli hjälpta 

och förbättra sina copingstrategier på samma sätt som individer med bättre 

förutsättningar hade. I Mårtensson, Carlsson och Lampics (2008) studie visar resultatet 

också hur viktigt det är att sjuksköterskor stöttar patienter i den palliativa vården. 
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Patienterna hade tillit och förväntningar om att bli hjälpta och att kunna uttrycka sig och 

bli sedda som människor och inte som objekt. 

Gemenskap med närstående var en viktig copingstrategi för patienter i Sand, Olsson och 

Strangs (2009) studie. Relationer mellan partner, barn och barnbarn som tidigare tagits 

för givet blev viktigare efter diagnosen. Patienterna som inte hade någon familj eller 

vänner, utökade sina ramar och bjöd in släktingar och även personal för att känna 

gemenskap och kärlek. Det kan anses att patienter som ökade relationen till närstående 

använde sig av fler positiva copingstrategier, som ledde till ett ökat välmående. Det var 

betydelsefullt att stödja patienter som hade mindre stöd av nära och kära för att öka 

patienters copingstrategier på annat håll än genom närstående, till exempel genom att 

lyfta deras egen förmåga till självhjälp och därmed öka deras livskvalitet. 

I en studie av Hardy och Kell (2009) beskriver författarna att patienterna kunde pendla 

mellan att förstå och inte förstå sin diagnos. Enligt Hardy och Kell (2009) är en sådan 

typ av situation, något de kallade för disavowal. Disavowal beskrivs som två olika tåg 

som gick på ett varsitt spår bredvid varandra. Det första tåget representerade när 

patienter inte klarade att ta till sig sin sjukdom och förstå sin diagnos, medan det andra 

tåget representerade när patienter förstod och accepterade sin sjukdom. Vidare förklarar 

Hardy och Kell (2009) att patienterna hoppade fram och tillbaka mellan dessa tåg. Det 

kan därför antas som att detta tillstånd kunde förvirra sjuksköterskan och få honom eller 

henne till att tro att patienten klarade av att hantera sin diagnos, när det i själva verket 

inte alltid var så. Av den orsaken var det viktigt att tänka på att patienter kunde befinna 

sig i det tillståndet, så kallad disavowal. Resultatet i Mårtensson, Carlsson och Lampics 

studie (2008) visar att patienter ansåg sig ha bättre kapacitet till bra copingstrategier än 

vad sjuksköterskor trodde att patienterna hade. Trots att resultatet visade att patienterna 

hade bättre copingstrategier än vad sjuksköterskor ansåg att patienterna hade, anses det 

också vara viktigt att tänka på att patienter kan pendla i sin förmåga att hantera 

copingstrategier. 

Kearney och Richardson (2006) beskriver att sjuksköterskorna behövde förstå olika 

livsproblem som var aktuella för patienter samt att hjälpa bearbeta de problem som 

uppstod. Patienterna i Farber, Egnew, Herman-Bertisch, Taylor och Guldins studie 

(2003) hade stor tilltro till vårdpersonalen och de kände sig positiva av att 

sjuksköterskorna lyssnade på dem och de fick uttrycka sig. Patienterna mindes starkt 

hur vårdpersonal som inte hade tid för dem, inte lät dem prata och till och med 

ignorerade dem påverkade dem negativt. Det kunde leda till att patienterna miste 

förtroendet för vårdpersonalen. Det viktigaste för patienterna i den palliativa vården var 

att de blev behandlade som personer och inte som ett objekt eller en sjukdom. Det kan 

anses vara viktigt att vårdpersonal reflekterar mer över hur stor påverkan de har för 

patienternas välbefinnande.  

Doumit, Huijer och Kelley (2007) beskriver öppen kommunikation mellan patienter, 

familjemedlemmar och läkare. Kommunikationen ansågs vara mycket hjälpfull och 

lindrade patienternas oro och stress. Öppen kommunikation var även en viktig faktor för 

att hjälpa patienter att acceptera sin sjukdom, något som patienterna hade svårt med i 

början. Kearney och Richarson (2006) instämmer att viktiga komponenter för patienter 

är stöd och bemötande. Detta är avgörande för hur patienter känner sig i sin utsatta 

situation. Det kan anses vara viktigt för patienter att få prata om sin oro, då det kan vara 

ett sätt att hantera det som är svårt. Det är också en av sjuksköterskans viktigaste 
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arbetsuppgifter att lindra patienters lidande genom samtal, hjälpa patienter till att 

minska ångest och oro. 

Patienter som hade cancer med osäker utgång deltog i en studie av Lee, Cohen, Edgar, 

Laizner och Gagnon (2006) där patienterna fick hjälp utifrån samtal för att bearbeta sin 

situation. Resultatet visade att de flesta patienter fick ökad trygghetskänsla och mindre 

rädsla inför framtiden. Det var dock viktigt att inte agera för tidigt i sjukdomsprocessen. 

Patienterna behövde få känna normala reaktioner och gå igenom känsloscenarier innan 

de fick hjälp med att hantera och förbättra sina egna copingförmågor. Att samtala om 

positiva saker och om hopp hjälpte patienterna att hantera vardagen i Moores (2005) 

studie. För patienterna kunde det vara en lättnad att få berätta om sin situation och veta 

att sjuksköterskorna visade förståelse för de känslor som uppstod. På så sätt fungerade 

sjuksköterskorna som ett stöd och en trygghet i svåra tider. Patienter som står inför 

livets slut behöver psykiskt, fysiskt och socialt stöd av vårdpersonal, familj och vänner. 

Det är inte alltid sjuksköterskor får så mycket tid med patienter i det palliativa skedet. 

Det är därför av stor vikt att även involvera närstående och hjälpa dem att förstå 

patientens nya livssituation. 

Konklusion 

Patienter hade olika copingstrategier (sätt att hantera sjukdomen) som var undvikande, 

hopp, tro och stöd. Individerna hanterade sina copingstrategier bättre när de fick stöd av 

sjuksköterskor och närstående. Det fanns en stor tilltro till vårdpersonal och studier 

visade att de flesta patienter var i ett stort behov av samtal och stöd för att lyfta deras 

copingstrategier i den palliativa vården. Resultatet visade dock att sjuksköterskor inte 

alltid lyckades förstå och hjälpa alla individer på bästa sätt. De patienter som var i 

förnekelse och undvek andra, hade ett större behov av att få hjälp med att hantera sin 

acceptans av sjukdomen och relationer. Därför var det viktigt att sjuksköterskor även 

gav stöd till närstående. Närstående visade sig vara ett bra stöd för de flesta patienter 

och när de fick vara delaktiga i patienters vård gav det goda copingstrategier. Att vara i 

ett palliativt stadium var mycket svårt för de flesta patienter. Och det tog tid för 

individer att acceptera att deras sjukdom skulle leda till en förtidig död. Patienters egen 

copingförmåga ökade genom hopp och tro. Hopp ökade välbefinnandet och tron 

lindrade ångest och oro vilket gav patienter frid inför livets slut. Något som även 

framkom, var vikten av att förstå den unika individen och att det var nyckeln till att 

kunna hjälpa patienter på bästa sätt. 

Implikation 

Ytterligare kunskap om patienters copingstrategier inom palliativ vård behöver 

integreras i hälso-och sjukvården i större utsträckning. Bredare utbildning har en stor 

betydelse för sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård för att öka förståelsen för 

patienter och deras situation. Sjuksköterskor kan läsa vidare utbildningar efter 

grundutbildningen. Det finns till exempel specialistutbildningar inom onkologi, där 

sjuksköterskan får en fördjupning i hur det är att vara en patient och möjligen även sätta 

sig själv in i en svår livssituation och det är i svåra livssituationer där patienter använder 

sig av olika copingstrategier och har behovet för stöd och hjälp i att hantera sin 
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livssituation. Vidare forskning inom copingstrategier behövs, både utifrån patientens-

och sjuksköterskans perspektiv. Sjuksköterskans kompetens och förståelse i 

copingstrategier är av stor vikt så att patienter får det stöd de behöver. 
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Issues in End-of-

Life Care: Patient, 

Caregiver, and 

Clinician 

Perceptions 

Syftet var att studera 

uppfattningar hos patienter, 

vårdgivare och läkare samt 

deras upplevelse av vård i 

livets slutskede. 

Metod: Djupgående, öppna, 

ansikte mot ansikte intervjuer. 

Urval: 42 patienter och 39 

vårdgivare. 

Bortfall: Inte angivet. 

Resultatet visade grundproblem som var 

relaterade till patienters vård vid livets 

slutskede: Medvetenhet av en närstående död, 

att leva dagligen med att hantera behandlingen, 

relationsproblem och personliga erfarenheter i 

hanteringen av att vara dödlig sjuk. 

Grad 1 



Publikatio

nsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig kvalitet 

2003 

USA 

PubMed 

Henderson, P., 

Gore, S., 

Davis, B. & 

Condon, E. 

African American 

women coping with 

breast cancer: a 

qualitative analysis. 

Syftet var att belysa vilka 

copingstrategier 

afroamerikanska kvinnor 

använde sig av vid hantering 

av bröstcancer.  

Metod: Bandinspelade 

semistrukturerad intervjuguide. 

Urval: 66 deltagare. 

Bortfall: Inte angivet. 

Deltagarna identifierade olika copingstrategier, 

vilket kategoriserades utifrån de strategier som 

användes mest, vilket var: förlista sig på bön, 

undvika negativa personer, utveckla en positiv 

attityd, viljan att leva, få stöd från 

familjemedlemmar, vänner och stödgrupper.  

Grad 2 

2006 

Canada 

PsycInfo 

Lee, V., 

Cohen, R., 

Edgar, L., 

Laizner, A.M., 

Gagnon A.J. 

Meaning-Making 

and Psychological 

Adjustment to 

Cancer: 

Development of an 

Intervention and 

Pilot Results. 

Syftet var att utveckla en 

intervention som unikt 

uppmärksammade den 

existentiella påverkan cancer 

gav, genom menings 

skapande copingstrategier. 

Metod: Intervjuer, med pre och 

post test, med en 

interventionsprototyp för 

traumapatienter.  

Urval: 18 deltagare som hade en 

cancerdiagnos.  

Bortfall: Inte angivet. 

Resultatet visade att deltagarnas självkänsla 

ökade märkbart och patienter rapporterade en 

större känsla av trygghet i att möta osäkerheten 

av att ha cancer. 

Grad 1 

2006 

Kanada 

PubMed 

McPherson, 

C., Wilson, K. 

& Murray, M. 

Feeling like a 

burden: exploring 

the perspectives of 

patients at the end 

of life.  

Syftet var att öka förståelsen 

kring att uppleva sig som en 

börda för andra, ur ett 

patientperspektiv vid dödlig 

utgång.  

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: 15 patienter (tio kvinnor, 

fem män), ålder 42-78 från 

Ottawa, Kanada som får 

palliativ vård vid avancerad 

cancer intervjuades. 

Bortfall: Inga bortfall angivet. 

Deltagarnas erfarenheter av självupplevd börda 

återspeglades i två stora sammanhängande 

kategorier: Omtanke om andra och 

konsekvenser för sig själv. En kategori 

identifierades också: minimera börda.  

Grad 1 



Publikatio

nsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats 

Vetenskap

lig kvalitet 

2010 

Kina 

PsycInfo 

Mok, E., 

Lau, KP., 

Lam, WM., 

Chan, Ln., 

Ng, J. & 

Chan, KS. 

Health-Care 

Professionals´ 

Perspective on 

Hope in the 

Palliative Care 

Setting. 

Syftet var att undersöka 

meningen av hopp hos 

patienter med avancerad 

cancer utifrån hälso-

personalens perspektiv. 

Metod: Hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

Urval: 23 vårdgivare från palliativ 

vård. 

Bortfall: 5st på grund av tidsbrist. 

Resultatet visade fyra teman: Förväntad 

hopplöshet, den dynamiska processen av 

hopp, främjande hopp strategier och frid som 

det ultimata hoppet. 

Grad 1 

2009 

Sverige 

PubMed 

Sand, L., 

Olsson, M. 

& Strang, P. 

Coping strategies 

in the presence of 

one’s own 

impending death 

from cancer. 

Syftet var att belysa hur 

patienter i den palliativa 

vården reflekterade och 

reagerade när 

sjuksköterskor försökte 

skapa hjälpfulla 

copingstrategier. 

Metod: Intervjuer, hermeneutisk 

förklarande metod.  

Urval: 20 svenska, icke-religiösa 

patienter med cancerdiagnos. 

Bortfall: Inte angivet. 

Resultatet visade att patienter som undvek 

tanken på döden kunde ses som en kognitiv 

eller emotionell pendel, som pendlade mellan 

liv och död. Patienter försökte hålla döden på 

avstånd och fokuserade att hitta vägar för att 

hålla sig vid liv. 

Grad 2 

2007 

Danmark 

PubMed 

Thomsen, 

T., Hansen, 

S. & 

Wagner, L. 

How to be a 

patient in a 

palliative life 

experience? A 

qualitative study 

to enhance 

knowledge about 

coping abilities in 

advanced cancer 

patients.  

Syftet var att identifiera 

och beskriva 

copingstrategier ur ett 

patientperspektiv vid en 

avancerad cancersjukdom. 

Metod: Grounded theory. 

Urval: 10 deltagare. 

Bortfall: 7 deltagare valde att inte 

vara med på grund av: trötthet, 

andfåddhet och dödsfall.  

Patienters copingstrategier var beroende av 

fyra livsvillkor: Kampen att vara deltagare i 

sitt eget liv, symtomlindring, att fortsätta ett 

normalt liv och att hitta mod och styrka. 

Deltagarna var beroende av att kunna känna 

tilltro och lita på vårdpersonal för att må bra 

under omständigheterna. Copingstrategier 

kunde också förknippas med oro och 

osäkerhet då en del patienter fick mer 

information än de klarade att ta in. 

Grad 1 



Bilaga C (2) 

       Tabell 4. Artikelöversikt med kvantitativ metod 

Publikati

onsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig kvalitet 

2008 

Sverige 

Cinahl 

(manuell 

sökning) 

Mårtensson, 

G., Carlsson, 

M. & 

Lampic, C. 

Do nurses and cancer 

patients agree on cancer 

patients´ coping 

resoursces, emotional 

distress and quality of 

life? 

Syftet var att beskriva 

hur sjuksköterskor 

upplevde patienters 

coping resurser jämfört 

med hur patienter 

själva upplevde sina 

coping resurser. 

Metod: Skattnings skalor som 

CBI och HADS. 

Urval: 90 individuella patienter 

och sjuksköterskor. 

Bortfall: Inte angivet. 

Resultatet visade att det fanns signifikanta 

skillnader mellan svaren. Sjuksköterskor 

ansåg att patienterna de ansvarade för hade 

sämre coping förmåga än vad patienterna 

själva upplevde att de hade. 

Grad 1 

2003 

USA 

PsycInfo 

Nelson, 

N.D., Trail, 

M., Van, 

J.N., Appel, 

S.H. & Lai, 

E.C. 

Quality of Life in 

Patients with 

Amyotrophic Lateral 

Sclerosis: Perceptions, 

Coping Resources, and 

Illness Characteristics. 

Syftet var att under 

söka två olika grupper 

av patienter: De som 

rapporterade att de 

hade mer positiv 

livskvalitet och de som 

rapporterade att de 

hade mindre 

livskvalitet. 

Metod: Cross-sectional, 

beskrivande frågeformulär. 

Urval 100 patienter. 

Bortfall: Inte angivet. 

Resultatet visade att de som hade en högre 

livskvalitet var yngre patienter med mindre 

sjukdomskänsla. 

Grad 1 

2010 

Nederländ

erna 

PubMed 

Van 

Laarhoven, 

H., 

Schilderman

, J., Vissers, 

K.& Prins, J. 

Images of God in 

relation to coping 

strategies of palliative 

cancer patients. 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan att 

ha en personlig och 

opersonlig bild av Gud 

och coping strategier i 

palliativ vård. 

Metod: Frågeformulär och 

COPE-EASY.  

Urval: 68 deltagare. 

Bortfall: Inte angivet. 

Resultatet visade att en bild av Gud som en 

opersonlig Gud, fann s det ett samband med 

copingstrategier, som var att behovet att 

söka råd och information, söka moraliskt 

stöd, förnekelse och att vända sig till 

religionen. En personlig gudsbild gav inga 

uttryck för copingstrategier. 

Grad 1 
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