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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Hjärtsvikt är symtom på en bakomliggande sjukdom. För att ange 
svårighetsgraden indelas den i fyra funktionsklasser utifrån symtomens svårighetsgrad. Vi 
skriver om hjärtsviktspatienter med grad III och IV. Lidandet beskrivs utifrån Katie Erikssons 
omvårdnadsteori. Känsla av sammanhang i livet och döendet beskrivs utifrån Aaron 
Antonovskys sammanhang i tillvaron och den egna sorgen inför döden beskrivs utifrån 
Elisabeth Kubler-Ross faser mot acceptans. 
Syfte: Syftet är beskriva hur hjärtsviktspatienter talar om döendet och döden.  
Metod: Detta är en systematisk litteraturstudie som resulterade i nio artiklar varav åtta artiklar 
är utförda med kvalitativ metod och en är utförd med kvantitativ metod. De kvalitativa 
artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Efter analys och kodning framkom kategorierna att brist på autonomi gav ett 
lidande. Hopp om livet trots hot om en försämring. Det förberedande samtalen inför döden 
och förberedelse inför döden. Insikt om dödens närvaro gav acceptans. 
Slutsats: Leva med hjärtsvikt handlade om att leva nära döden och vara medveten om hur 
instabilt livet tedde sig i en kamp mellan hopp och förtvivlan. Det var viktigt för patienten att 
bli bekräftade och bemötta med respekt av sjuksköterskan.  
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1. INLEDNING 
 
På enheten för palliativ medicin i Kalmar, (EPM), arbetar vi som sjuksköterskor. En del av 

den specifika palliativa omvårdnaden är att stödja patienterna i deras svåra tid med hjälp av 

stödjande samtal (SOU 2000:6). Vården är inriktad mot lindrande vård. Den senaste tiden har 

alltfler hjärtsviktspatienter inkommit i verksamheten. Många har levt med sin hjärtsvikt länge 

och överlevt sin sjukdom många gånger. Vi uppfattar det som att det är svårt för 

hjärtsviktspatienter att prata om döden. Vi har därför av intresse att undersöka hur 

hjärtsviktspatienter talar om sin förestående död och processen dit.  

 

2. BAKGRUND 
 
2.1 Döden 
Borgenhammar skriver i sitt kapitel Tiden, döden och de palliativa intelligenserna i Palliativ 

medicin, Beck-Friis & Strang (2005)  att det svåraste i livet är sorgen inför döden. Det är inte 

sjukt att dö, men fruktan inför döden kan hindra människan från livet, trots att inte bevis finns 

för att livet är bättre än döden. Tiden som återstår av livet blir kortare och kortare, allt roligt 

får ett slut. Några citat om döden finns så som, ”Den som inte ser bakåt, ej heller framåt, han 

får se upp” (s.45) samt att ”åldrandet kan ses som en lång avklädning, en lång serie förluster” 

(s.45). Svarre (2001a) skriver i sitt kapitel Den döendes psykologi i Kaasas bok Palliativ 

behandling att den enskilda individens död är unik på samma sätt som personens liv hade 

varit det. Som vårdpersonal kan man få hjälp med att förstå och förhålla sig till mänskligt 

beteende, så även mot förståelse av döden. Svarre beskriver psykiska reaktioner hos palliativt 

sjuka patienter med hjälp av Kubler-Ross (1987) teori att inför döden genomgår man en 

process mot acceptans. Denna process ger, om slutgiltigt genomgången, en känsla av mening 

och ett ökat välmående i döendet.  Dehlin och Rundgren (2007) menar att äldre i hög ålder 

redan hade accepterat sin egen död innan de fick en dödlig sjukdom, att äldre skulle vara 

mindre rädda för döden än yngre. Processen behöver inte vara linjär utan människan kan 

pendla mellan förnekelse och köpslående (Kubler-Ross, 1987). Känslor som kan vara 

varandras motsatser uppkommer i det närmaste samtidigt i personens sinne. Döden kan vara 

svår att samtala om. Tystnaden mellan ett par kan ses som en överenskommen symbol för 

döden. Falkmer och Kaasa (2001) skriver att döden kan ses som en del av livet. Det ser den 

dödssjuke som en klen tröst. Det finns äldre som tar döden mycket hårt och unga som ser den 

som en befrielse, men generellt är döden lättare för den äldre. Döden kan vara en befrielse när 

den kommer till en svårt sjuk människa. Kroppsliga svåra symtom drar ner den mentala 
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styrkan som behövs för att ta hand om dödshotet.  Kubler-Ross (1991) beskriver döden som 

livsviktig och tillhörande livet. Man ska inte skyddas från döden utan möta den och växa med 

den så att man blir rustad att möta livet. Om man inte är rustad för att möta livet är man inte 

rustad för att dö och då blir döendeprocessen en plåga. Det är genom vårt medvetande om att 

döden är oundviklig som livet blir påtagligt och viktigt.  Juul-Busch (2001) skriver att man 

inte pratar om döden i vårt samhälle längre. Därför har många en egen privat föreställning om 

döden och religion. Skämtsamt uttrycker han ”Jesus, yin och yan och Jung” (s 47).  

Synliggörs de symtom som besvärar patienten ökar deras känsla av hopp samt underlättar för 

samtalet om existentiella och andliga behov. Patienten behöver känna att omgivningen förstår 

karaktären av, djupet i, och orsaken till den hopplöshet som upplevs. ”Så länge det finns hopp 

finns det liv”- en döende patient finner hopp ”i att få vara” (s.51). Enligt Cullberg (2003) får 

man en kris när något hotar ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet. 

 

Dehlin & Rundgren (2007) beskriver vad en god död kännetecknas av enligt British Geriatrics 

Society, en yrkesförening för engelska geriatriker. De formulerade 11 grundregler för en god 

död för äldre. 

”Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta. 

Att behålla kontrollen över vad som händer. 

Att behålla värdighet och integritet. 

Att ha kontroll över smärta och andra symtom. 

Att ha valmöjligheter och kunna bestämma var man ska få dö. 

Att andliga och religiösa behov tillgodoses. 

Att ha rätt till palliativ vård, inte bara på sjukhus. 

Att ha kontroll över vem eller vilka som är närvarande på slutet. 

Att ha möjlighet att sätta upp direktiv som garanterar att önskningar garanteras. 

Att ges tid att ta farväl och få bestämma andra viktiga tidpunkter. 

Att få dö när det är dags och inte få livet förlängt när det inte längre finns någon mening ” 

(s.395). 

 

2.2 Livskvalitet 
Det är god omvårdnad att verka för livskvalitet i slutet av livet, även en mycket sjuk människa 

kan i slutet av sitt liv uppleva livskvalitet och välbefinnande (SOU, 2000:6). Livskvalitet är 

människors subjektiva upplevelser av sitt liv vilket innebär dess egen upplevelse av de 

positiva och negativa sidorna av livet i allmänhet (Kaasa, 2001; Rustoen, 1992). Det innebär 
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livstillfredsställelse och avspeglar värdet en person sätter på sin tillvaro (Petersson, Strang & 

Sjödén, 2005).  Begreppet livskvalitet används i många sammanhang för att sammanfatta 

livssituationen och välbefinnandet hos en individ. Inom sjukvården är det den hälsorelaterade 

livskvaliteten som är av intresse. Den fokuserar på individens uppfattning av sin hälsostatus 

jämfört med vad som är önskat eller förväntat (Mårtensson, 2005; Währborg, 2000). Rustoen 

(1992) skriver i boken Livskvalitet en utmaning för sjuksköterskan om Siri Naess. Naess är 

psykolog i Norge och har länge arbetat med frågan om livskvalitet. Naess definition av 

livskvalitet är när en individ har det bra och har hög livskvalitet i den mån individen är aktiv, 

har gemenskap, har en självkänsla och har en grundstämning av glädje. Med aktiv menas att 

personen har livslust och själv kan ha kontroll över sin situation. I gemenskapen känner 

individen samhörighet med andra människor. Självkänslan innebär att man kan lita på sina 

egna resurser, förmågor och känner sig till freds med livet. Med en grundstämning av glädje 

finns en lust och ett välbefinnande av att livet är givande. 

 

2.3 Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt är ett symtom på en bakomliggande sjukdom. Alla hjärtsjukdomar kan orsaka 

hjärtsvikt. Vanligast är arterioskleros i kranskärlen med försämring av blodförsörjningen till 

hjärtmuskeln vilket kan orsaka hjärtinfarkt. Andra orsaker kan vara hypertoni, diabetes eller 

fel på hjärtklaffarna. Faktorer som kan bidra till akut hjärtsvikt är infektion, fysisk eller 

psykisk påfrestning, akut påkommet förmaksflimmer eller anemier (Larsson & Rundgren, 

2003). För att ange svårighetsgraden av hjärtsvikt används en subjektiv 

funktionsklassificering som delas in i fyra funktionsklasser, New York Heart Association 

(NYHA). I Klass I är det en total symtomfrihet och ingen begränsning av den fysiska 

aktiviteten. Klass II finns inga besvär i vila eller vid lätt fysisk aktivitet men symtom vid 

fysisk ansträngning. Klass III är det besvärsfrihet i vila men symtom redan vid lätt fysisk 

ansträngning. Slutligen är det Klass IV med symtom vid minimal ansträngning eller redan i 

vila (Dahlström, 2005).  

 

De vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är andfåddhet, matleda, viktnedgång, illamående, 

smärta, depression med ångest och konfusion, förstoppning och inskränkt rörlighet (Ekman, 

2005; Strang, 2005a). Av de med diagnosen hjärtsvikt grad IV dör hälften inom 6-12 

månader. Symtomen utvecklas långsamt och successivt och finns med under en längre tid. 

Den palliativa fasen blir ofta otydlig för både patienten och sjukvården (Strang, 2005b). 

Prevalensen i västvärlden för hjärtsvikt beräknas vara 1-4 % av befolkningen (Person, 2003). 
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Det är svårt att diagnostisera var patienten befinner sig i för stadium i sin sjukdom. NYHA 

faserna överlappar varandra. Patienter med NYHA III och IV kan ha svårt att förstå hur dåliga 

de egentligen är.  De har blivit förbättrade i sin sjukdoms dalar många gånger under 

sjukdomens utveckling. I fas I och II enligt NYHA, har de erfarenheter av akuta medicinska 

åtgärder t.ex. livräddning med defibrillator (Ekman, 2005). Efter detta kan de ha en övertro på 

sin kroppsliga förmåga och verkar ha svårt att prata om sin nära förestående död (Brännström, 

2007). 

 

 
 Figur 1. Livskurvor i livets slutskede för olika sjukdomsgrupper. 

Bilden ovan (figur 1) visar livskurvor i slutet av livet. När en person har hjärtsvikt, går livet 

ofta upp och ner. Mittenkurvan symboliserar när patienten mår bättre och sämre (Murray & 

Sheihk, 2008). Detta kan jämföras med vad Brännström (2007) uttrycker som ”berg och 

dalbana”. Patienten kan bli hjälpt av vården att förstå att livet går upp och ner men ständigt 

utför. Även om det är en nedåtgående kurva ska topparna vara så länge som möjligt. Vården 

kan maximera livskvaliteten genom att medverka till fler och långa toppar (Murray & Sheihk, 

2008). 

 

2.4 Palliativ vård 
”Palliativ” är ett ord som härstammar från latinets pallium som betyder mantel med 

symboliken att lindra. Palliativ vård är när vården inte syftar till att bota utan att lindra. 

Vården bör vara en aktiv helhetsvård av den sjuka och hela familjen (Glimelius, 2005). 

Friedrichsen skriver i kapitlet Sjuksköterskan i den palliativa vården - en roll av anpassning 

och balans att enligt World Health Organisation (WHO) innebär palliativ vård att hela 

människan och familjen vårdas gällande att tillgodose psykiska, sociala och andliga behov. 

Den palliativa vårdens symtomkontroll handlar om en helhetssyn med hänsyn tagen till alla 

symtom eller problem som kan vara fysiska, psykiska eller existentiella. Lindras de fysiska 
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besvären tillräckligt kommer man ha möjlighet att komma nära i samtal och ge ett bra 

psykologiskt stöd (Strang, 2005a).  

Palliativ vård har en speciell definition enligt WHO (SOU, 2000:6): 

– Ge lindring från smärta och andra plågsamma symtom 

– Bekräfta livet och betrakta döendet som en normal process 

– Avse att varken att påskynda eller uppskjuta döden 

– Integrera psykologiska och andliga aspekter av patientens vård 

– Erbjuda organiserat stöd till att hjälpa patienter att leva så aktivt som möjligt 

fram till döden 

– Erbjuda organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under 

patientens sjukdom och efter dödsfallet 

– Använda ett lagarbete för att möta behoven hos patienten och dess familj och 

tillhandahålla stöd och rådgivning   

– Förbättra livskvaliteten som kan påverka förloppet av sjukdomen positivt 

– Är tillämplig tidigt under sjukdomen och i kombination med andra behandlingar 

som är avsedda att förlänga livet, såsom kemoterapi, strålbehandling eller 

utredningar som kan behövas för att bättre förstå och hantera plågsamma 

kliniska komplikationer 

 

De fyra hörnstenarna i palliativ vård är enligt WHO (SOU, 2000:6) symtomkontroll där 

smärtan och andra symtom lindras, ett samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, 

kommunikation och relation med syftet av att främja patientens livskvalitet samt stöd till 

närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Strang (2005b) beskriver utifrån fyra 

dimensioner flera gemensamma palliativa problem oavsett sjukdomsdiagnos. Det är den 

fysiska dimensionen med smärta, aptitlöshet, viktnedgång, illamående, förstoppning och 

andnöd. Sedan är det den psykiska dimensionen med oro och ångest, nedstämdhet, osäkerhet 

och en hopplöshetskänsla. Därefter är det den sociala dimensionen med förluster såsom 

hälsan, jobbet, ekonomin, vänner, rädsla för att mista sin självständighet och förändrade roller 

i familjen. Slutligen är det den existentiella dimensionen med frågor om livet, döden och 

religionen. 
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Vid kronisk hjärtsvikt bör den palliativa vården finnas med på ett medvetet sätt i ett tidigt 

skede, se figur 2. 

 
Figur 2. Aktiv vård och palliativ vård vid hjärtsvikt (Ekman, 2005a)     

 

2.5  Sjuksköterskans roll i samtal med hjärtsviktspatienter 
Sjuksköterskans roll är att vara relationsskapande, stödjande, kommunikativ och 

koordinerande. Hon ska bygga upp förtroendefulla relationer och det gäller att sträva efter en 

balans så att relationen varken är för ytlig eller för känslosam. Den stödjande funktionen 

genom uppmuntran och närvaro är viktig för den sjuke och familjen. Det är viktigt att se det 

friska hos den sjuke och ta till vara på livets möjligheter och glädjeämnen. Sjuksköterskan 

kan söka efter intressen eller önskningar och tro på patientens förmågor och uppmuntra dessa. 

En annan funktion kan vara att enbart vara närvarande med sin koncentration, förståelse och 

uppmärksamhet, utan att göra något som syns för omgivningen. I kommunikationen ska 

sjuksköterskan vara följsam och inte värdera uttryck från patienten (Friedrichsen, 2005). 

Omvårdnad bygger på människosynen att människan är en helhet och att hon är unik (Jahrèn 

Kristoffersen 1998a). En förutsättning för att främja hälsa och hindra ohälsa är att patienten 

tillsammans med närstående formulerar och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och 

andlig hälsa. Omvårdnad ska planeras och genomföras så att patientens självständighet 

respekteras och behovet av säkerhet tillgodoses. Det är viktigt med ett respektfullt bemötande 

(International Council of Nurses, 2005). Patienten kan behöva förbereda sig inför döden på 

sitt eget sätt och sjuksköterskan bör avsätta mycket tid för att vara tillsammans med patienten 

för att stödja och samtala (Jahrèn Kristoffersen 1998b). Vårdaren ska se och kunna känna 

patientens sårbarhet och vilja hjälpa (Norberg, Engström & Nilsson, 1994).  Sjuksköterskan 

har ett ansvar att samordna olika vårdinsatser. Huvuduppgiften är att bidra till att patienten 

upplever så bra livskvalitet som möjligt fram till döden inträder och därmed hjälpa patienten 

till en lugn och värdig död och stödja patienten i viktiga beslut (Ahlner-Elmqvist, 2001). 
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2.6 Samtalet 
God kommunikation behövs inom den palliativa vården med dess fysiska, psykiska och 

andliga behov. När de fysiska omvårdnadsbehoven är tillgodosedda framkommer de andliga 

behoven tydligare. Andliga behov kan vara att få prata om döden. Vårdpersonal kan behöva 

kunna identifiera vad patienten försöker förmedla.  Patienten kan ha behov av att få släppa 

fram oro och problem och vill bli respekterad. Svårt sjuka patienter behöver information för 

att kunna bearbeta sin situation med familj och vänner. Patienterna med sina familjer är 

sårbara eftersom de har mycket oro och rädslor. Förnekande av dödens närhet är inte ovanligt. 

Det är bra om sjukvården signalerar att de kan prata om döden, det kan ge trygghet. 

Kommunikation måste ses som en del i den process som patienten med sin familj behöver 

eftersom då finns möjligheten till att kunna försonas med situationen (Wist & Kaasa, 2001). 

Utmärkande för det goda samtalet är ett möte mellan två individer, att även vårdpersonalen 

framträder som enskilda individer. Öppna frågor underlättar för samtalet. I det goda samtalet 

bör man hitta ingredienser så som empatiska uttalanden, känslomässiga gensvar och 

fokusering på var individen befinner sig i sin döendeprocess. För att hjälpa till med skapandet 

av en meningsfullhet i livets slutskede kan man förstärka patientens känsla av autonomi, 

synliggöra patientens personliga tankar och hjälpa till med att hantera tillvaron. Detta skapar 

hopp och välmående (Birgegård, 2005). När döden är nära förestående och situationen delas i 

nära förtroende mellan patient, närstående och personal finns en möjlighet att ge en god 

värdig vård i livets slutskede. Öppenheten om situationen stärker patientens 

självbestämmande (SOU 2000:6). Att ha ett empatiskt förhållningssätt skapar lättnad, ger 

lindring och inger hopp. Ordet empati kommer från grekiskan och betyder känsla. Det 

empatiska förhållningssättet bör vara lindrande för patienten (Svarre, 2001b). Att lyssna 

engagerat, inte bara med öronen utan även tyda kroppsspråket behövs i samtalet eftersom inte 

allt sägs med ord (Borgenhammar, 2005; Cullberg, 2005; Kubler-Ross, 1987). Alla vill inte 

prata om döden (Falkmer & Kaasa, 2001). Känslor och tankar är en del av sorgearbetet. Det 

finns olika stadier i döendet som är applicerbart i samtalet. Dessa stadier är förnekande, vrede, 

köpslående, det finns en mening och ett accepterande. Det är inte säkert att patienten hinner 

genomgå dessa stadier före döden. För att detta sa vara en möjligt behövs medmänniskor som 

bryr sig om den sjuka. Finns inte dessa medmänniskor blir sjukvårdspersonalen mer 

betydelsefull för patienten. Patienterna mår mycket bättre när de uppnår stadiet, det finns en 

mening (Kubler-Ross, 1987). Ardelius & Jersild (1990) skriver att de har funnit tröst och hopp 

genom att samtala om döden och de önskar att fler pratar om sina tankar om döden och 
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sorgen. Samtal med den sjuke handlar om alla mänskliga dimensioner; de fysiska, psykiska 

och existentiella (Friedrichsen, 2005). 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
3.1 Känsla av sammanhang 
Livet och döendet är fullt av påfrestningar, motgångar, krav och olika slags problem som ska 

lösas. Vad gör att en del människor klarar dessa påfrestningar med hälsan i behåll, växer och 

vidareutvecklas av detta? Antonovsky skriver i boken Hälsans mysterium (1991) att detta 

beror på en känsla av sammanhang av sin existens på jorden; KASAM. K = känsla, A= av 

SAM= sammanhang. KASAM är i sin tur beroende på hur man uppfattar sin tillvaro som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Begreppet begriplighet innefattar människans förmåga 

att uppleva förändringar som förnuftsmässigt blir gripbara gällande inre och yttre stimuli. 

Med en hög känsla av begriplighet kan den som möter överraskningar ordna och förklara 

dessa. Hanterbarheten menar Antonovsky är hur människan upplever vilka resurser som kan 

erhållas när personen utsätts för olika krav. Resurserna är de som kan finnas till hjälp ex. 

make/ maka, vänner, Gud eller läkare. Kan man uppnå en hög känsla av hanterbarhet 

upplever sig inte personen orättvist behandlad av livet. Meningsfullhet innebär den 

delaktighet personen upplever i att skapa sin tillvaro och hur människan ser på problem och 

krav som den ställs inför och att dessa är värda att engagera sig i. Har människan ett starkt 

KASAM finns en bättre förmåga att hantera svåra upplevelser (Antonovsky, 1991). 

 

3.2 Lidande 
Att kunna hjälpa den lidande människan i processen mot sin död och våga glänta på dörren till 

dödens väntrum är en konst. Eriksson (1994) menar i sin omvårdnadsteori att vårdens primära 

uppgift är att hjälpa människan att leva trots sjukdom.  Lidandet får en mening när människan 

försonar sig med sin situation. I vården skapas ett lidande när förväntningar inte införlivas vid 

mötet eller vårdrelationen ”lidandets drama”. För att lindra en medmänniskas lidande krävs 

att våga vara medaktör. Eriksson (1994) beskriver lidandet som en kamp mellan det onda och 

goda i livet där det finns en sorg över vad man förlorat. Lidandet är en sorgeprocess och kan 

ses som ett led i en personlig utvecklingsprocess. Lidandet har många ansikten vilket innebär 

att det kan vara svårt att känna igen lidandet om man inte är uppmärksam och försöker få 

fram vad som döljer sig bakom en människas yttre.  Människan har behov av att få sin 

värdighet bekräftad. 
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3.2.1 Lidandets drama  

Eriksson (1994) presenterar lidandets drama som ett drama i tre akter. Den första inledande 

akten handlar om bekräftelse av lidande innebär att förmedla till den andre att ”jag ser”. Att 

en annan människa ser lidandet innebär en tröst, någon kan komma till mötes. Detta sker 

genom en blick, en beröring eller ett litet ord. Bekräftas inte lidandet innebär detta ytterligare 

lidande för den andra människan. Att inbjuda den andre till kravlös gemenskap är ett sätt att 

förmedla en närvaro att man finns där för att dela lidandets kamp. Varje människa behöver tid 

och rum för att lida. Den andra akten handlar om att vara i lidandet och innebär att pendla 

mellan hopp och hopplöshet. En lidande människa vill ofta vara ensam men trots detta vill 

hon uppleva gemenskap. Övergivenhet föder lätt en känsla av hopplöshet som i sin tur föder 

förtvivlan. Förtvivlan är ett tillstånd där hoppet inte längre finns vilket dödar. Den tredje 

avslutande akten i dramat handlar om försoningen. I försoningen skapas en ny helhet och dess 

väg kan vara olika. Ibland sker den genom en förödmjukande kamp och ibland genom en 

stilla insikt om livets oundvikliga realiteter. Oberoende hur den sker innebär det en 

förvandling och en ny enhet har skapats. Ett lyckligt slut innebär försoning. 

 

3.2.2 Lidandets nivåer 

Eriksson (1994) menar att lidandet kan upplevas på tre nivåer. Den första nivån innebär att ha 

ett lidande. Då är personen främmande för sig själv och sina egna begär. Människan är driven 

och styrd av yttre omständigheter.  Den andra nivån innebär att vara i lidande vilket upplevs 

som en tid i ett tillstånd av lycka. Människan försöker lindra lidandet genom 

behovstillfredsställelse och efter en tid kan människan känna en oro som driver henne vidare. 

Personen flyr från lidandet och försöker bortförklara ex. sjukdom. Den tredje och avslutande 

nivån är att varda i lidandet som innebär en kamp mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och 

död.  Segrar livet leder detta till att människan kan finna mening med lidandet. Människan har 

en strävan efter att befria sig ifrån det outhärdliga lidandet eller försona sig med det. Lidandet 

föder en känsla av hopplöshet och det behöver hopp för att lindras. Hur människan förhåller 

sig till lidandet har betydelse. Livet får inte underställas lidandet utan människan måste tro på 

livet, det räcker inte bara med vilja. Vårdandets grund ligger i kampen för att lindra lidandet 

genom tron, hoppet och kärleken. 

 

3.2.3 Lidandets olika former 

I vården möter vi olika former av lidande En form är sjukdomslidandet som upplevs i relation 

till sjukdom och behandling och kan vara kroppslig smärta och själsligt/ -andligt lidande. En 
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annan form av lidande är vårdlidandet som människan möter i vården. Det upplevs i relation 

till själva vårdsituationen och förorsakas av vård eller utebliven vård. Det är en kränkning av 

patientens värdighet och det ska vara vårdarens uppgift att ge patienten möjlighet att uppleva 

sin fulla värdighet; inte fördöma och straffa. Detta lidande kan upplevas av patienten själv 

eller orsakas av fördömande attityder från vårdpersonal. Livslidandet är en ytterligare form av 

lidande som är en upplevelse i relation till det egna unika livet. När det blir en plötslig 

påtvingad förändring av livssituationen behövs tid för att finna ett nytt meningssammanhang 

(Eriksson, 1994). 

 

3.3 Döendet som process- fem steg i sorg 
Kübler-Ross (1987) beskrev att den egna sorgen inför sin egen död kan gå i fem steg. Dessa 

steg, eller faser genomgås inte linjärt eller blir helt avslutade utan kan hoppa fram och tillbaka 

eller ske så gott som samtidigt i människas inre. De fem faserna är en utveckling mot 

acceptans. Att acceptera sin egen död är en utveckling i sitt liv. Kübler-Ross menar att döden 

är livsviktig för livet, att man inte kan leva fullt ut om man inte är medveten om sin död. 

Jämfört med Cullbergs (1999) kristeori med fasta faser som blir färdig bearbetade innan nästa 

fas. Cullberg (1999) har mer tänkt på att man efter en bearbetad kris går vidare med livet. 

Kübler-Ross är mer inriktad på livet mot döden. Kübler-Ross teori framstår som mer 

tilltalande där tankar och känslor finns levande och i rörelse i den ofattbara sorg man känner 

inför sin egen död. Dessa fem steg som hon ändå försökt begränsa har inspirerat oss när vi lyft 

upp hur patienter med hjärtsvikt talar om sin död i artiklarna vi valt till detta arbete. De fem 

stegen i sorg så som Kübler-Ross beskrev dem är förnekelse, ilska, köpslående, depression 

och acceptans. Förnekelsen innebär att patienten undrar om det verkligen är sant och vill 

skjuta upp sorgen. Ilskan kan vara funderingar på varför detta drabbat just dem. I köpslåendet 

hoppas patienten kunna förhandla med gud eller någon makt, genom att göra på ett visst sätt 

kanske de får leva längre. Depressionen är en sorg som leder till en svårighet att må bra. 

Acceptansen är när patienten accepterar sin situation, då känns sorgen inte längre lika svår, 

det blir lättare att leva. 

 

4. PROBLEMFORMULERING 
Vid kronisk hjärtsvikt bör palliativ vård finnas med på ett medvetet sätt i ett tidigt skede 

eftersom hälften av de patienter med som har diagnosen hjärtsvikt grad IV dör inom 6-12 

månader (Strang, 2005b). Patienten kan behöva förbereda sig inför sin död på sitt eget sätt 

och sjuksköterskan bör få avsätta tid för att vara tillsammans med patienten för stöd och 
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samtal (Jahrèn Kristofferson, 1998b). Sjuksköterskan har ansvar för att samordna olika 

vårdinsatser och huvuduppgiften är att bidra till att patienten upplever så bra livskvalitet som 

möjligt fram till att döden inträder. Detta kan innebära att hjälpa patienten till en lugn, värdig 

död genom att stödja patienten i viktiga beslut (Ahlner-Elmqvist, 2001). För att underlätta 

upplevelser av hopp, välmående och meningsfullhet i livets slutskede kan sjuksköterskan 

förstärka patientens känsla av autonomi och synliggöra patientens personliga tankar för att 

hjälpa till att hantera tillvaron (Birgegård, 2005). När döden är nära förestående och 

situationen delas i nära förtroende mellan patient, närstående och personal finns en möjlighet 

att ge en god värdig vård i livets slutskede. Öppenhet om situationen stärker patientens 

självbestämmande (SOU 2000:6). För att motverka onödigt lidande och kunna bidra till 

förbättrade samtal om den förestående döden med denna patientgrupp behövs kunskap om hur 

patientgruppen upplever och talar om sin död. 

 

5. SYFTE 
Syftet är att beskriva hur hjärtsviktspatienter talar om döendet och döden.  

 

6. METOD 
Denna studie var en litteraturstudie. Det innebar att vi gjorde en systematisk översikt av den 

kunskap och forskning som fanns inom det valda kunskapsområdet. Vi granskade kritiskt och 

sammanställde resultaten från relevanta studier (Forsberg & Wengström, 2003). 

 
6.1 Inklusionskriterier 
För att inkluderas i studien skulle artiklarna vara ur patientens perspektiv samt relevanta för 

syftet. Patienterna skulle ha hjärtsvikt, diagnostiserad som NYHA III eller IV. Artiklarna 

skulle vara skrivna på något språk som vi kunde läsa och förstå som svenska, engelska, 

norska eller danska. Artiklarna skulle vara publicerade från 2002 och framåt. Artiklarna som 

söktes var kvantitativa samt kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

 

6.2 Exklusionskriterier 
Vetenskapliga publicerade artiklar som var Reviews exkluderades eftersom det var artiklar 

som redan var litteraturstudier. De artiklar som handlade om medicinska spörsmål, kurativ 

vård, barn, cancer, HIV, ALS eller MS exkluderades också. Eftersom vårt syfte handlade om 

grav hjärtsvikt, grad III eller IV enligt NYHA så inkluderades inte de artiklarna om nyligen 

diagnostiserade personer grad I och II i hjärtsvikt. 
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6.3 Sökning och urval  
Sökningar gjordes 9 september - 20 december, 2010 i databaserna: PubMed, Psychinfo,  

Cinahl och SweMed, vilka innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2003). 

Först gjordes en pilotsökning för att precisera sökningen och se vad det fanns för relevant 

litteratur. Därefter bestämdes följande sökord: Palliative care or Terminal care, Heart failure, 

Attitude to death och Quality of life. Sökorden användes var för sig och i olika kombinationer 

med de booleska orden AND och OR. I Cinahl benämndes ämnesorden som Suggest Subject 

Terms, i PubMed MeSH Term och underordnade termer och i Psychinfo genom search tools 

som gav en vidare sökväg genom Thesarus och booleska ordet ”or”. De olika databaserna 

hade olika ämnesord. I alla databaserna var palliative care användbart som sökord. I 

databasen Psychinfo var det sökordet Terminal ill patient som användes istället för Terminal 

care. I Psychinfo användes heart disorder istället för heart failure. I Psychinfo fann vi ingen 

artikel med sökordet quality of life som passade till syftet. Avgränsningar gjordes med peer-

review i Cinahl och Psychinfo med avsikten att få fram vetenskapliga artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2003). När antalet artiklar i en sökning understeg 300 styck lästes alla titlar. Där 

titeln ansågs vara relevant för vårt syfte lästes abstraktet och utifrån dess relevans gjordes ett 

ställningstagande om att läsa hela artikeln. I Psychinfo lästes 13 abstract och därav sju artiklar 

i sin helhet. I Cinahl lästes 17 abstract och därav fem artiklar i sin helhet. I PubMed lästes 13 

abstract och därav sju artiklar i sin helhet. Sökningen vi gjorde i SweMed gav ingen artikel. 

Från manuell sökning i referenslistor fann vi ingen artikel som kom med i uppsatsen. Vissa 

artiklar fanns i flera databaser. Totalt valdes tio artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning, åtta kvalitativa och två kvantitativa. 

 
6.4 Kvalitetsgranskning  
Varje vald kvalitativ artikel till uppsatsen granskades efter en modifierad mall gjord för 

kvalitativ metod (Forsberg & Wengström, 2003), se bilaga 2. En poäng gavs för Ja, 0p gavs 

för nej, 0,5 gavs för otydlighet, vilket innebar att frågan i mallen inte kunde besvaras 

fullständigt. Max poäng var 22p. Låg kvalitet var 0-15p Medel kvalitet var 11-16p. Hög 

kvalitet var 16,5 till 22p. Artiklarna granskades enskilt och diskuterades sedan tillsammans. 

Endast artiklar med hög kvalitet inkluderades i studien. Ett av bedömningskriterierna var att 

resultaten artiklarna skulle återföras till undersökningsgruppen. Eftersom intervjuerna i funna 

artiklar utförts med personer med svår hjärtsvikt kan inte resultaten hinna diskuteras och 

återföras till undersökningsgruppen. När vi hade granskat artiklarna så tog vi beslut om att 

undersökningsgruppen inte borde ha några invändningar mot forskarnas resultat. 
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De kvantitativa artiklarna granskades efter en modifierad gjord mall efter Forsberg & 

Wengström (2003), se bilaga 3.  Den kvantitativa artikeln som kvalificerades till uppsatsen 

hade ett bra urval, systematiskt kvoturval. Det var en tillräcklig stor grupp 46 personer och 

inget bortfall. Mätinstrumenten var kända, Edmonton Symptom Assement Scale (ESAS) och 

Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, (KCCQ). Dessa är använda inom 

omvårdnadsforskning. Studien hade dock ingen kontrollgrupp men bedömdes ändå ha hög 

kvalitet. Den andra kvantitativa artikeln (Edmondson, Park, Chaudoir, & Wortman, 2008) 

uppfyllde inte kriterierna efter kvalitetsgranskningen och valdes därför bort. Den hade ingen 

jämförelsegrupp. Ingen powerberäkning var gjord till det konsekutiva urvalet och vi bedömde 

den därför som låg i kvalitet. De nio artiklarna som slutligen inkluderades i studien redovisas i 

artikelmatrisen, se bilaga 4. 

 

6.5 Analys  
Analysen inspirerades av Lundman & Hällgren-Graneheims (2008) sätt att göra en 

innehållsanalys med en kvalitativ induktiv ansats. Detta innebar att resultatet fick växa fram 

förutsättningslöst under analysen och ingen förutbestämd mall användes. Artiklarnas resultat 

analyserades med hjälp av analysverktygen meningsenhet, kondensering, kod, kategori och 

tema. Inledningsvis lästes samtliga artiklar upprepade gånger enskilt. Läsningen följdes upp 

med en gemensam diskussion i relation till vad artiklarnas resultat handlade om. En översikt 

av artiklarnas resultat visade bland annat på att hjärtsviktspatienterna hade svårt att tala om 

döden och döendet eftersom de hade överlevt sin hjärtsvikt många gånger, de ville inte vara 

till besvär utan ville vara självständiga så länge som möjligt, de pratade om sitt liv och 

erfarenheter med ett hopp om livet trots försämringar i sin hjärtsvikt och om rädslan att dö i 

plågor. 

 

Analysenheten i den här studien utgjordes av den sammanlagda texten från de inkluderade 

artiklarnas resultat. Meningsenheterna var meningar och ord som hörde ihop genom sitt 

innehåll och sammanhang. Meningsenheterna färgmarkerades vid läsningen av artiklar och 

skrevs över på separata lappar och grupperades utifrån likheter i textinnehåll. Kondensering 

genomfördes med avsikten att göra texten kortare, mer lätthanterlig och bevara det väsentliga. 

Den kondenserade texten abstraherades och försågs med koder vilka sammanfördes till 

kategorier. Att abstrahera innebar att lyfta innehållet till en högre logisk nivå. Koder skapades 

med hänsynsstagande till meningsenhetens sammanhang och kategorierna utgjordes av flera 

koder som hade liknande innehåll. En kod beskrev kortfattat en meningsenhets innehåll och 
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sammanhang. Det resulterade i cirka 50 meningsenheter som kondenserades och 

abstraherades till 11 olika koder och slutligen fyra kategorier. En artikel var kvantitativ och 

kunde inte analyseras på samma sätt. Resultatet i den kvantitativa artikeln var relevant för en 

av våra kategorier. Den tillförde inget nytt men kompletterade vår kategori. 
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Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori 

De sörjer att de inte 
längre kan köra bil 
dit de vill. 

 
 
Kan inte längre – de 
sörjer 
 

 
 
Rörelse 
inskränkning ger 
sorg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brist på autonomi 
ger ett lidande. 

Kan inte längre 
bära matkassar 
Oro för att andra 
inte kan hjälpa till 

 
Oro för att inte 
längre kan få hjälp 

 
Rörelse 
inskränkning ger 
oro. 

Vill inte ställa till 
besvär för andra 
Vill inte dö med 
andnöd. 

 
Kroppsliga 
bekymmer inför sin 
död.  
 

 
 
 
Bekymmer över 
hur deras döende 
blir. 

Vill inte ha ont i 
slutet av livet. 

Vill eller vill inte 
ha sina anhöriga 
hos sig när de dör. 

Oro över att inte ha 
självbestämmande 
över slutet av livet 
 Vill inte dö hemma. 

Vill prata om hur 
de kan träna så de 
behåller 
kroppsfunktion. 

 
 
Vill inte prata om 
döden, vill ta hand 
om livet. 

 
 
 
 
 
 
Vetskap om att 
det är 
försämringar och 
förbättringar i 
sjukdomens berg 
och dalbana. 

 
 
 
 
 
 
 
Hopp om livet, 
hotet om 
försämringar 

Dagar när de mår 
bra vill de inte 
prata, de vill göra. 
Vill inte prata om 
döden när de mår 
bra. 
Många tänkte på 
döden bara när de 
var nere i en 
svacka. 

 
 
Tankar på döden i 
samband med 
försämringar. Oro för vad 

morgondagen för 
med sig. 
Vill de veta sin 
prognos eller inte, 
många vet inte 
själva vad de vill. 
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6.6 Etiska aspekter 
Vetenskaplig forskning bör ha etiskt tillstånd för att forskningen på sin väg ska göra gott. 

Fusk, ohederlighet eller plagiat får inte förekomma (Forsberg & Wengström, 2003). I de 

artiklar som analyserats har författarna sökt och fått tillstånd för forskning hos etisk kommitté.  

Undersökningspersonerna i de analyserade artiklarna har gett sitt samtycke till intervjuerna 

och kunnat avsluta sina intervjuer när de ville. Som sjuksköterskor vill vi verka för en 

evidensbaserad omvårdnad som kräver fördjupning i relevant litteratur. Vi har inte haft för 

avsikt att förvränga något resultat, eller medvetet utelämna något som inte stämma överens 

med vår förförståelse. 

 

7. RESULTAT 
Vi valde att skriva kategorierna i en viss ordning efter inspiration från Kubler-Ross (1987). 

Det visade sig vara en process att komma fram till acceptansen av sin död, från ett förnekande 

till en acceptans men det är inte säkert att denna process är linjär (Kubler-Ross, 1987). 

Kategorierna som framkom i detta arbete var brist på autonomi ger ett lidande, hopp om livet 

trots hot om försämring, det förberedande samtalet inför döden, förberedelse inför döden och 

insikt om dödens närvaro ger acceptans. 

 
7.1 Brist på autonomi ger ett lidande 
Hjärtsviktspatienter har haft många förluster, som att inte kunna gå, sköta sin hygien, under 

sjukdomens gång. Sjukdomen tog tag om deras kropp och gjorde dem svaga. De förlorade 

sina kroppsliga funktioner alltmer vilket gav sorg (Horne & Payne, 2004). De symtom som 

var mest besvärande var olust, trötthet, viktnedgång, depression och smärta. Dessa 

upplevelser påverkade upplevd sjukdom och livskvalitet. De fysiska besvären hade ett 

samband med den upplevda psykiska ohälsan (Opsich et al., 2008). Inför framtiden framkom 

osäkerhet över hur man skulle få praktisk hjälp (Waterworth & Jørgensen, 2010). Patienterna 

sörjde över att de inte längre kunde vara självständiga och att drömmar om att uppleva nya 

saker nu var förbi (Horne & Payne, 2004; Waterworth & Jørgensen, 2010). De ville vara 

självständiga så länge som möjligt med bibehållen kroppslig funktion (Cortis & Williams, 

2007; Waterworth & Jørgensen, 2010). Det fanns en oro inför vad nästa försämring skulle 

innebära, vilka smärtor och ytterligare sorger detta skulle medföra (Cortis & Williams, 2007; 

Horne & Payne, 2004; Willems, Hak, Visser & Van der Wal, 2004). Genom att tänka på sin 

död kom sorgen över alla personer som de skulle lämnas en dag. En del patienter tänkte att de 

inte ville hållas vid liv om det ändå inte kunde förmedla sig och ville inte vara helt utlämnade 

till andras omsorg (Horne & Payne, 2004; Waterworth & Jørgensen, 2010). När patienten inte 
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längre kunde göra något självständigt kände de sig onyttiga. Detta ledde till en känsla av 

värdelöshet, man tappade självförtroendet och för en del uppkom depressioner (Cortis & 

Williams, 2007; Horne & Payne, 2004).  Andra upplevde att livet redan var slut genom de 

inskränkningar sjukdomen gav dem. Stegrande hjälp behövdes av anhöriga, tills de var helt 

beroende av dem. Patienten ville inte ställa till besvär eller vara en börda för andra (Cortis & 

Williams, 2007; Willems et al., 2004) och tyckte att den anhörige borde bli befriad från dem 

(Willems et al., 2004). Det var svårt att komma hemifrån vilket ledde till att patienten kände 

sig ensam och isolerad i hemmet (Cortis & Williams, 2007). 

 

7.2 Hopp om livet trots hot om försämring 
Hjärtsviktspatienter ville hålla fokus på livet här och nu istället för på döden så de försökte 

optimera sin tid i livet. De blev genom fokuseringen medvetna om vad som var det viktiga 

just i deras liv. De hade varit med om många motgångar och tillfrisknanden under 

sjukdomsperioden. Patienterna visste att kroppen var skör och att framtiden var oförutsägbar 

(Gott, Small, Barnes, Payne & Seamark, 2008). Tillvaron med svår hjärtsvikt påminde om att 

leva i en berg och dalbana; livet gick upp och ner. Att leva med hjärtsvikt var som att infinna 

sig i dödens väntrum och trots allt överleva, detta gav dem en förtröstan. Viljan att överleva 

var stark.  Symtom som smärta, andfåddhet, trötthet, svårigheter att gå och stå, 

sömnsvårigheter, törst, viktminskning/ ökning som kommer plötsligt blev svårt för dem att 

hantera (Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006). Ett hopp fanns att 

sjukdomen skulle stabiliseras så att det skulle finnas mer tid för att upptäcka ett nytt 

botemedel för hjärtsvikt. Patienterna berättade om att de hoppades på att ha flera år kvar i 

livet och de önskade ha kontroll över de kommande åren. Ett önskat hopp fanns att behålla 

banden till familj och vänner och ha tid att njuta av sina familjer och med detta också lämna 

sina familjer med bra minnen. Önskemål var att deras fysiska styrka skulle finnas kvar med en 

möjlighet att kanske kunna köra bil igen, för att vara någon annanstans än hemma eller delta i 

aktiviteter igen som de varit tvingade att ge upp. Kunde patienten inte förbättras så hoppades 

man att det inte skulle bli ytterligare försämringar utan kunna njuta av livet och ta dagen som 

den kom utan att göra upp planer (Dougherty, Pyper, Au, Levy & Sullivan, 2007). 

Hjärtsviktspatienter lärde sig att leva på ett annat sätt t ex ta det lugnare. De kunde utveckla 

en ny anpassad hobby som gav mening samt att de accepterade hjälp från andra människor. 

När de mådde bra ville de inte tänka på döden utan då pratade de gärna om det positiva i livet 

(Cortis & Williams, 2007). Det fanns ett hopp inför framtiden som för en del innebar att leva i 

nuet och njuta där och inte tänka så mycket framåt på döendet och döden och vad det skulle 
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innebära. Att inte tänka så mycket på den nära förestående döden fungerade som en 

överlevnadsstrategi (Gott et al., 2008).  

 

7.3 Det förberedande samtalet inför döden 
När de pratade om sitt liv med minnen och erfarenheter sammanfattade de samtidigt livet. Det 

gjorde det lättare att bearbeta situationen. Även när de samtalade om sina erfarenheter i 

sjukvården så hjälpte det till som en förberedelse inför döden (Dougherty et al., 2007). Det 

gällde att försöka tolka och samtala om var patienten befann sig i sina tankar angående sin 

situation och hur de såg på döden (Gott et al., 2008). Patienterna sa att de tyckte att det var 

viktigt att personalen hade viss kunskap om samtal (Dougherty et al., 2007; Vig, Davenport & 

Pearlman., 2002). I det förberedande samtalet om döden var det bra att vara försiktig, 

eftersom alla inte ville prata om döden (Dougherty et al., 2007; Gott et al., 2008; Horne & 

Payne, 2004; Willems et al., 2004). En del ville veta precis allt (Willems et al., 2004). Andra 

ville bara prata om döden när de var nere i en svacka och när de trodde att döden kanske 

närmade sig ( Waterworth & Jørgensen, 2010; Willems et al., 2004). 

 

7.3.1 Förberedelse inför döden  

Trots sjukdom tillhörde döden framtiden och inte nuet. När de pratade om sitt liv, 

gemensamma minnen och erfarenheter sammanfattade de samtidigt livet. Det gjorde det 

lättare att bearbeta sin sorg samt att glädjas åt livet. Även när de samtalade om sina 

erfarenheter i sjukvården så hjälpte det till med förberedelsen inför döden (Dougherty et al., 

2007). Att ha överlevt ett flertal gånger frambringade en sorts förtröstan till den egna 

förmågan att överleva. Viljan att leva var stark (Brännström et al., 2006). En del tyckte det var 

lättare att prata med sjukvårdspersonal (Horne & Payne, 2004) än med sina anhöriga om sina 

tankar om döden (Dougherty et al., 2007). Andra vågade inte diskutera med vårdpersonalen 

om sina farhågor om döendet (Gott et al., 2008). Det fanns fruktan och rädsla inför själva 

döendet. De hade många tankar på sina anhöriga hur de skulle klara sig när den sjuke inte 

fanns längre. De hjärtsjuka hade en rad funderingar om hur de själva skulle må fysiskt 

framöver. Patienterna visste att deras fysiska symtom kunde komma plötsligt. Alla ville inte 

veta att de när som helst skulle kunna dö. Oro inför att tappa det psykiska medvetande eller att 

inte kunna förmedla sig var stor. De hade tilltro till sjukvårdspersonalen om att bli behandlade 

med respekt hela vägen och få den information de efterfrågade. Många men inte alla 

hjärtsjuka ville att sjuksköterskorna skulle ge dem livsförlängandevård så länge som möjligt. 

En del hade vissa personliga invändningar därför var det viktigt att fråga den enskilde 
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patienten hur de vill bli behandlade i slutet av livet. Önskningarna kunde handla om att inte 

vilja vara sängliggande eller att inte få livsförlängande vård om de blev dementa, eller vilka 

de ville ha hos sig. Patienterna ville inte att döendet skulle vara svårt, fyllt av panik eller vara 

smärtsamt. De ville inte lida alls. En del var inte rädda för att dö. Önskemål om en rofylld död 

fanns (Cortis & Williams, 2007; Dougherty et al., 2007; Gott et al., 2008; Horne & Payne, 

2004; Vig et al., 2002). 

 
7.4 Insikt om dödens närvaro, ger acceptans 
När patienterna med hjärtsvikt hade nått acceptans för dödens närvaro blev de medvetna om 

att livet var skört och de tänkte på att döden var förestående (Brännström et al., 2006; Cortis 

& Williams, 2007; Willems et al., 2004). Tillvaron krympte utan att det gjorde något när de 

visste att de var nära döden (Brännström et al., 2006).  De som kunde förlika sig med sin död 

kunde planera sin begravning. Detta hjälpte familjen efter döden. En del tyckte att döden gav 

dem möjlighet att återförenas med den som tidigare dött. Det blev ett annat lugn när 

patienterna hade bestämt sig för hur de villa ha sin död, vad som var en god död och var de 

ville befinna sig och vilka de ville ha runt sig (Gott et al., 2008).  Att få stöd av ett vårdteam 

kunde ge en del patienter och anhöriga avslappning och ro (Cortis & Williams, 2007).  Någon 

berättade att det var lätt att förbereda sig för döden pga. nära döden upplevelse (NDU), något 

som de hade upplevt som positivt (Willems et al., 2004). 

 

8. RESULTATDISKUSSION 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur hjärtsviktspatienter talar om döendet och 

döden. Resultatet visade att brist på autonomi gav ett lidande, men också att det fanns hopp 

om livet trots hot om försämring. Det framkom även att genom förberedande samtal upplevde 

patienten och anhöriga att de kunde öka sina möjligheter att påverka slutet av livet. Resultatet 

visade också en insikt om dödens närvaro kunde ge en förbättrad livskvalitet genom ökad 

acceptans av döendet. 

 

I resultatet framkom att när hjärtsviktspatienterna mådde bra ville de inte tala om döden utan 

då pratade de helst om det positiva i livet (Cortis & Williams, 2007) att inte prata om den 

förestående döden fungerade som en överlevnadsstrategi (Gott et al., 2008). Tillvaron med 

svår hjärtsvikt påminde om att leva i en berg och dalbana (Brännström, 2006). I Gotts (2008) 

artikel beskrevs att hjärtsviktspatienterna hade varit nära att dö flera gånger och de var 

medvetna om att kroppen var skör och att framtiden var oförutsägbar. Brännström (2007) 
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skrev i sin avhandling att patienterna kunde ha en övertro på sin kroppsliga förmåga och 

verkade ha svårt att prata om sin nära förestående död. Vi tolkade att inte bara kroppen åker 

berg och dalbana utan så även sorgen.  Kubler-Ross (1987) hjälper oss att förstå att patientens 

känslor hoppar fram och åter mellan hopp och förtvivlan, förnekelse och acceptans, att det är 

en svår resa för patienten att komma fram till acceptans av att döden nu är nära. Köpslåendet 

kan göra att hjärtsviktspatienten inte vågar prata om döden. Här kan patienten hoppas kunna 

förhandla med gud eller någon makt, genom att göra på ett visst sätt kanske de kan få leva 

längre tid. Det kan även ses ur steget, sorg, att det gör för ont just nu att prata om döden. 

Eriksson (1994) menar att det är viktigt med förståelse i samtalen med patienten. Det kan vara 

en kränkning att prata med patienten om döden om den inte är redo för detta samtal men 

samtidigt ska vårdpersonalen ha mod att våga prata om det svåra. Eriksson beskrev även en 

kamp i upplevelsen av lidande, kampen mellan att försöka bortförklara eller att vara i lidande. 

I omvårdnadsarbetet kan det bli svårt att hjälpa de patienter som inte talar om sin död att röra 

sig mot acceptans. I Doughertys (2007) artikel framkom att anhöriga och hjärtsviktspatienter 

uppskattade när vårdpersonal visade försiktighet när samtal om döden och döendet skulle ske. 

I Willems (2004) artikel berättade hjärtsviktspatienterna att de tänkte oftare på döden än de 

talade om döden samt att de mest tänkte på döden och döendet när de var sämre i sin 

sjukdom. När vi arbetar som sjuksköterskor med hjärtsviktspatienter som vill prata om sin 

död och döendet kan detta ge en insikt i hur vi kan hjälpa de patienter som har svårt att tala 

om döden och döendet. I omvårdnadsarbetet mellan sjuksköterska och patient måste 

sjuksköterskan hitta en balans i när patienten är nere i svackan i sin berg och dalbana och visa 

att sjuksköterskan finns för dem när de känner sig redo att prata om döden och döendet. 

Friedrichsen (2005) menar att sjuksköterskans roll bland annat är att vara relationsskapande 

och stödjande. Den stödjande funktionen genom uppmuntran och närvaro är viktig för 

patienten.  En annan funktion kan vara att enbart vara närvarande med sin koncentration, 

förståelse och uppmärksamhet. Det är viktigt att sjuksköterskan är följsam i samtal och inte 

värderar uttryck från patienten. Jahrèn Kristoffersen (1998b) menar att patienten kan behöva 

förbereda sig inför döden på sitt eget sätt och sjuksköterskan bör avsätta mycket tid för att 

vara tillsammans med patienten för att stödja och samtala. 

 

Resultatet visade också att när hjärtsiktspatienterna pratade om sitt liv med minnen och 

erfarenheter och sammanfattade sitt liv underlättade detta för dem att bearbeta sitt avslut av 

livet (Dougherty et al., 2007).  Enligt Eriksson (1994) bekräftar vi patienten genom att 

förmedla att vi ser och förstår dess lidande. Att se och förstå patienten kan ge hopp och ökad 
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trygghet. För sjuksköterskan kan det vara svårt att stå ut i lidandet med patient och anhöriga. 

Trots att sorgereaktionen är naturlig är det tungt att leva nära döden. Eriksson (1994) menar 

att patienten har ett behov av att bli bekräftad och bli respekterad genom en blick, beröring 

eller ett litet ord. Vi anser att patienten kan känna en meningsfullhet genom att samtala om sig 

själva, sitt liv, känslor, relationer och glädjeämnen med sjuksköterskan både planerat och 

spontant, där stärks patientens känsla av sammanhang i tillvaron.  Antonovskys (1991) menar 

att det är viktigt med ett sammanhang i tillvaron och det kan vi som sjuksköterskor hjälpa till 

att tillgodose genom att låta patienten och deras anhöriga vara tillsammans så att de upplever 

sin plats i familjen i ett sammanhang och att sjuksköterskan låter patienten få vara sig själv. 

Genom att patienten får möjlighet att prata mycket om sig själv och sitt liv bekräftar och 

stärker detta individen. Kubler-Ross (1987) menar att man mår bättre när acceptans uppnåtts. 

Acceptans av att man vet och förstår och handlar utefter att döden är nära förestående.  Som 

sjuksköterskor kan vi låta patienternas känslor och insikt pendla i samtalet så patienten kan 

bearbeta sina tankar, känslor och sin situation. I Doughertys studie (2007) beskrivs att 

hjärtsviktspatienterna hellre pratar om det positiva i livet och hur de kan maximera 

livskvaliteten. Hjärtsviktspatienterna upplevde frustration om de inte fick diskutera utifrån sin 

situation. Willems (2004) beskrev att en del patienter ville diskutera sitt döende och hur de 

kunde få leva så länge som möjligt. Vi anser att det som sjuksköterska är det viktigt att 

samtala med patienten om existentiella frågor under hela sjukdomstiden inte enbart i slutfasen 

av livet detta kräver en lyhördhet från sjuksköterskan så att de tillfälligheter till förtroliga 

samtal som ges kan tas till vara. För sjuksköterskan gäller det att försöka tolka vad patienten 

behöver för stöd eller information i situationen (Friedrichsen, 2005).   

 

Det sista intressanta fyndet vi valt att lyfta fram var att hjärtsviktspatienterna kunde tala om 

hur de försökte leva med alla kroppsliga begränsningar (Brännström, 2006) och oron över att 

inte kunna vara själständiga och klara sig själva (Cortis & Williams, 2007; Waterworth & 

Jørgensen, 2010. Hjärtsviktspatienterna talade om en önskan att erhålla en rofylld död, om 

farhågor hur döden skulle bli och att bli sängliggande. De ville inte att döendet skulle vara 

svårt, fyllt av panik eller vara smärtsamt ( Dougherty et al, 2007; Cortis & Williams, 2007; 

Gott et al., 2008; Horne & Payne, 2004; Vig et al., 2002). Eriksson (1994) menar i sin 

omvårdnadsteori att vårdens primära uppgift är att hjälpa människan att leva trots sjukdom.  

Lidandet får en mening när människan försonar sig med sin situation. I vården skapas ett 

lidande när förväntningar inte införlivas vid mötet eller vårdrelationen. Sjuksköterskan har 

ansvaret att se och bedöma vad patienten behöver så att det inte blir en bristande otillräcklig 
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vård pga. av att patienten utsätts för ett vård lidande förorsakat av vården och det är viktigt att 

våga vara kvar i samtalet när svåra frågor diskuteras. I SOU (2000:6) framhålls att 

sjuksköterskan ger en god värdig vård när situationen delas i nära förtroende med patient och 

närstående och med en öppenhet från sjuksköterskan ökar patientens självbestämmande. Vig, 

Davenport & Pearlman (2002) skriver att frågor som bör finnas med i det förberedande 

samtalet är hur vill du leva den sista tiden i livet? Vad tycker du skulle vara en bra död för 

dig? Vilka vill du ha närvarande?  Dessa frågor bör upprepas när förändringar sker till det 

sämre för patienten. Detta överstämmer med vad Dehlin & Rundgren (2007) skriver om 

gällande de elva formulerande grundreglerna för en god död. Sjuksköterskan ska planera 

patientens omvårdnad och genomföra den så att patientens självständighet respekteras 

(International Council of Nurses, 2005). Patienten kan behöva förbereda sig inför döden på 

sitt eget sätt och sjuksköterskan bör avsätta mycket tid för att vara tillsammans med patienten 

för att stödja och samtala (Jahrèn Kristoffersen 1998b). Vårdaren ska se och kunna känna 

patientens sårbarhet och vilja hjälpa (Norberg, Engström & Nilsson, 1994).  Sjuksköterskan 

har ett ansvar att samordna olika vård insatser. Huvuduppgiften är att bidra till att patienten 

upplever så bra livskvalitet som möjligt fram till döden inträder och därmed hjälpa patienten 

till en lugn och värdig död och stödja patienten i viktiga beslut (Ahlner-Elmqvist, 2001).  

 

Studiens resultat visar att det fanns patienter som inte ville prata om sin nära förestående död. 

Det kan vara så att de patienter som inte vill prata om sin nära förestående död befinner sig i 

en topp i sin berg och dalbana, som Brännström (2006) beskriver, och då mår bra. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ta rätt på vad patienten upplever som viktigt i livet för en god 

livskvalitet och tänka på WHO:s definition om palliativ vård (SOU, 2000:6). För en god 

livskvalitet för patienten så ska sjuksköterskan fokusera på vad den uppfattar av sin 

hälsostatus jämfört med vad som är önskat eller förväntat (Mårtensson, 2005; Währborg, 

2000).  När hjärtsviktspatienten pratar om sitt liv, minnen och erfarenheter istället för att 

fokusera på den förestående döden sammanfattar de sitt liv, detta kan göra det lättare att 

bearbeta situationen. Att samtala om vilka erfarenheter de har av sjukvård kan detta hjälpa till 

med förberedelsen inför döden. När sjuksköterskan bekräftar patienten i det existentiella 

lidande, sjukdomslidande och behoven bekräftas patienten vilket är viktigt. Patienter som 

väljer att inte vilja prata om sin död kan ha det magiska tänkandet och tron att de lurar döden 

om vi inte pratar om döden finns den inte. I familjer med annan kulturell och andlig bakgrund 

önskas ofta att inte sjuksköterskan pratar om döden eller benämner sjukdomen vid namn. I 

denna situation kan det vara bekymmer med vår egen etik. Hur kan vi jobba med att få en 
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patient att komma i fas med sin förestående död utan att få prata om den? Sorgen inför sig 

själv som individ, sorgen att lämna sina nära och kära är svår. Eriksson (1994) säger att man 

kan lindra någons lidande genom bekräftelse av det som patienten upplever. Hur kan 

sjuksköterskan hjälpa en patient att genomlida livet nära döden? Stämmer det alltid att 

patienten kan må bättre vid acceptans av sin nära förestående dö och hur kan patienten hjälpas 

med sitt existentiella lidande? Är det så att alla som inte vill prata om sin nära förestående död 

med hjärtsvikt är i en topp i sin berg- och dalbana? Hur ser patienter och familjer från annan 

kultur på livet nära döden med hjärtsvikt och kan det vara typiskt svenskt eller nordiskt att 

livet ska planeras så noga i förväg, så även döden? 
 

9. METODDISKUSSION 
Metoden för denna studie var en systematisk litteraturstudie, vilket innebar att vi har inom 

problemområdet systematiskt sökt, granskat och sammanställt tidigare vetenskaplig forskning 

till nytt resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Metoden passar bra till att ge en heltäckande 

och sammanfattande bild av ämnet. Studien ska kunna upprepas och av den anledningen har 

arbetsprocessens olika moment redovisats i detalj. Litteraturstudier anses ha ett högt 

bevisvärde vid möjligheter att utvärdera effekter av vård och behandling (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

9.1  Sökning och urval   
I en litteraturstudie ska den allra senaste forskningen inom området och samtliga relevanta 

artiklar finnas med (Axelsson, 2008). Detta har diskuterats och beaktats när vi avgränsade 

sökningen till de sista nio åren där vi fann vad vi bedömde som tillräckligt material. Vid 

provsökning fann vi att de artiklar vi bedömde relevanta var skrivna under denna tidsrymd. 

Begränsningen i tid var också ett sätt att göra arbetet genomförbart och hanterbart inom den 

definierade tidsramen. Valet av artiklar gjordes utifrån vårt syfte. Patienter med grav 

hjärtsvikt NYHA III eller IV vilket har efter inklusionskriterierna, en begränsad tid att leva. 

Dessa patienter var den population som uppsatsen skulle belysa. Forsberg & Wengström 

(2003) menar att det bör vara rätt grupp, eller population som analyseras för att öka 

trovärdigheten av resultatet. Vi var därför tydliga i avgränsningarna när vi sökte i databaser så 

att inte artiklar med andra diagnoser kom med eftersom detta skulle ha påverkat 

trovärdigheten av resultatet. Sökorden ska vara konsekventa i en litteratursökning (Forsberg 

& Wengström, 2008). Ämnesorden varierade mellan databaserna men hade samma innebörd. 

Vi var konsekventa och systematiska i våra val av sökord och försökte att hitta synonymer för 



 

24 
 

att nå fram till ett bra resultat i de olika databaserna. Risker finns att valda sökord trots allt 

inte har samma innebörd i de olika databaserna. Artiklarnas resultat innehåller också material 

om vad patienterna har för behov och hur detta kan tas omhand av ett palliativt team. I vår 

studie var syftet att undersöka hur hjärtsviktspatienter talar omkring sin död utifrån sin egen 

upplevelse vilket vi har förhållit oss till i resultatet. Vid sökträffar som understeg 300, lästes 

samtliga titlar, vilket gällde alla sökningar. Att gränsen sattes vid 300 var rimligt för att kunna 

vara konsekventa i arbetet. Detta kan påverka resultatet, redovisning av sökningar och träffar 

redovisas i bilaga 1. Vi valde att göra en manuell sökning ur samtliga valda artiklars 

referenslista för att bredda och stärka trovärdigheten men inga ytterligare artiklar kom med i 

uppsatsen. Slutligen valdes nio artiklar för användning i studien. Artiklarna var både 

kvantitativa och kvalitativa och är enligt Forsberg & Wengström (2003) en styrka och höjer 

kvalitén i den systematiska litteraturstudien.  I arbetet användes åtta kvalitativa och en 

kvantitativ artikel.  Eftersom syftet var att undersöka tankar anser vi att det är en styrka att 

resultatet bygger mestadels på kvalitativa artiklar. Den kvantitativa artikeln som inte kom 

med i studien försökte visa hur det är om man är troende, om det då är lättare att kunna 

acceptera sin död utan att få mer depressiva symtom. I studien fanns inget jämförande urval 

och de som deltog var alla troende, så den uteslöts efter granskningen.  

 

9.2  Kvalitetsgranskning 
Vi har strävat efter att följa en vetenskaplighet som ska ge största möjlighet för andra att 

kunna upprepa och förstå hur vi kommit fram till vårt resultat. Resultatets trovärdighet är 

beroende av hög kvalitet på de vetenskapliga artiklarna (Backman, 1998). Artiklarna vi 

använt har alla genomgått en test för bedömning av kvaliteten. De har poängsatts efter en 

modifierad granskningsmall inspirerad efter Forsberg & Wengström (2003), se bilaga nr 2. 

Willman, Bahtsevani & Stoltz (2006) skriver att granskningsverktyget bör anpassas till den 

studie som ska granskas då upplägget kan skilja studier åt. Funderingar finns om denna 

modifiering kan ge vissa frågor övertag i poängsättningen och då ge en vriden tyngd åt vissa 

frågor. Poängsättningen gav dem dock alla hög kvalitet. Vi poängbedömde hälften av 

artiklarna var för sig, men vi har läst och diskuterat alla artiklar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) beror reliabiliteten hos mätmetoden på hur väl en upprepad mätning ger 

samma mätvärde.   
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9.3 Analys 
Till analysen av artiklarnas innehåll blev vi inspirerade av kvalitativ innehållsanalys av 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Deras innehållsanalys passar bra till att analysera 

narrativa berättelser. Vi bedömde att en kvalitativ innehållsanalys var en bra metod för att 

systematiskt kunna analysera artiklarnas resultat. Metoden syftar till att sortera ut irrelevant 

information och minska risken för felkällor. Metoden gav även en fördjupad insikt i materialet 

genom en fråga till meningsenheterna, ”vad handlar det här om?” (Lundman och Hällgren-

Graneheim 2008). Vi hade båda läst alla artiklarna, sedan delat upp dem mellan oss för att 

göra abstraheringar. Därefter bytte vi artiklar och gjorde kondenseringar. Sedan möttes vi för 

att diskutera fram gemensamma koder och kategoriserade. Vi har illustrerat exempel ur vår 

analys för att öka trovärdigheten och för att visa tillvägagångssättet.   

 
9.4 Forskningsetiska överväganden 
I vår studie har vi försökt vara neutrala, men vi har en viss förförståelse om ämnet. Genom 

vår litteraturstudie där även Reviews lästes, har vi sett att vi inte tolkat resultaten så olikt vana 

forskare. De kan även de ha haft samma förförståelse. I så fall kan det ha påverkat resultatet. 

Vi har inte förvrängt forskningsprocessen genom datafabrikation, datastöld eller plagierat så 

som Vetenskapsrådet (2003) varnar för. 

 

9.5  Resultat  
Resultatets trovärdighet kan bedömas som god eftersom metoden är beskriven väl och dess 

styrkor och svagheter har diskuterats. Överförbarhet är enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) en benämning över hur pass bra ett resultat kan överföras till andra grupper 

och situationer. Artiklarna har belyst de patienter som i intervjuerna har valt att prata om livet 

nära döden. Vi hoppas att vi kan använda resultatet i samtal med de personer som inte vill 

eller har svårt för att prata om döden. Polit & Beck (2008) menar att trovärdigheten handlar 

om i vilken utsträckning resultatet kan överföras eller användas till andra situationer och 

patientgrupper.  Vi tror att olika yrkeskategorier i vården eller omsorgen kan finna hjälp ur 

denna studie. Studien omfattar artiklar utifrån patientens perspektiv, både män och kvinnor i 

olika åldrar med olika livserfarenhet och från olika länder, vilket borde öka överförbarheten. 

Antalet artiklar använda i resultatet var av hanterbar mängd och gav en sammanfattande 

aktuell information för att svara an på syftet. Både tillförlitlighet och överförbarheten ökar 

med mängd av material. Vi anser att vi har tillräcklig mängd för ett trovärdigt resultat. 

Religionen och kulturen kan kanske påverka mer än vi sett i dessa artiklar från västvärlden 
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hur man tänker om sin förestående död när man lider av svår hjärtsvikt. Detta bör tas i 

beaktande vid bedömning av överförbarheten till andra kulturer.  

 

10. SLUTSATS 
Implikationer 

Studiens resultat visar på att leva med hjärtsvikt handlar om att leva nära döden och vara 

medveten om hur instabilt livet ter sig. Att leva med hjärtsvikt innebär en ständig kamp 

mellan hopp och förtvivlan.  Patienten kan välja att hellre prata med vårdpersonal än den som 

den har en relation till. Patienten är orolig inför framtiden och vill helst inte bli beroende av 

andra människor.  Det är viktigt med självbestämmande så länge som möjligt. Nedstämdhet 

och oro är vanligt vilket kan ge sömnstörningar och depression. Det är viktigt för patienten att 

bli bekräftad och bemött med respekt av sjuksköterskan. I samtal har sjuksköterskan 

möjlighet att ta rätt på patientens förväntningar som finns på vården och ge rätt information 

på rätt plats i patientens livssituation.  Med bra stöd, självbestämmande och trygghet runt 

patienten ökar välbefinnandet. Det är viktigt med ett hänsynstagande till den existentiella, 

sociala, fysiska och den psykiska dimensionen när sjuksköterskan samtalar med patienten så 

kan den sjuka känna sig i ett sammanhang och få hjälp med sin livskvalitet. Att synliggöra 

kontrasten mellan det friska livet och livet som sjuk med begränsningar kan vara till hjälp för 

patienten att förbereda sig inför avslutet i livet. Sjuksköterskor i den palliativa vården vill 

hjälpa patienter och anhöriga att förbereda sig för döden, detta är en svår balansgång. 

Möjlighet att kunna göra ett gott avslut är en viktig del av livet. När patienten känner sig 

respekterad och bekräftad och kan uppleva att de anhöriga kommer att klara sin situation efter 

att de dött uppträder ett lugn. Sjuksköterskans individuella ansvar är att bygga upp en god 

relation som inger trygghet och förtroende. Patienten har behov av stöd både psykiskt och 

fysiskt inför döden. Patienten kan välja att hellre prata med vårdpersonal än den som den har 

en anhörigrelation till.  

 

Förslag till ny forskning 

I det mångkulturella samhället möter vi patienter från olika länder. Förslag på forskning är att 

ta reda på om det skiljer sig i tankarna omkring döden för patienter med hjärtsvikt beroende 

på vilken kultur och religion patienten har. Det skulle vara intressant att då även använda en 

annan teoretisk ram, t.ex. Bekräftande omvårdnad (Gustavssons, 2004) som grund för 

analysen. 
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provision 

Studera äldres åsikter 
och farhågor om att dö 
för att se om dessa är 
förenliga med den 
gängse modellen 
av en"god död" som ska 
ligga till grund för 
givande av palliativ vård  

542 personer i 
åldern> 60  
år, medelåldern 77 
år . Alla hade 
avancerad 
hjärtsvikt  
NYHA III, IV. Från 
16  sjukhus i olika 
delar av landet. De 
skulle vara 
engelskspråkiga, 
inte kognitivt 
nedsatta. 40 
individer deltog.   
 

Kvalitativ metod/ 
Semi-strukturerade 
intervjuer  

Teman 
framkom: 
Smärtfri död, 
bekräftelse på en 
nära förestående 
död, döden 
hemma, 
medveten död, 
döendet som en 
möjlighet till 
personlig 
utveckling, oro 
för familjen 
 

Hög 
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E Horne, G., & Payne, 
S. 
 
 2004 
 
United Kingdom 

Palliative 
medicine 

Removing the 
boundaries: 
Palliative care for 
patients with heart 
failure 

Utforska gravt 
hjärtsjukas upplevelser 
av att leva med 
sjukdomen och 
identifiera deras behov 
av palliativ vård 

24 patienter (60-83 
år) tillfrågades av 
hjärtspecialist, 
geriatriker eller 
hjärtsjuksköt- erska 
vid två olika 
universitets-sjukhus 
i  England. 20 
deltog. Alla hade 
NYHA grad II till 
IV.  
Grad II, 2 pers, 
grad III, 7 pers, 
grad IV, 11 pers. 
 

kvalitativ 
metod/semistruktu
rerade intervjuer 

Tre huvudteman 
- can´t do 
-difficulties in 
walking 
-relying on 
others 
Sju  under-
grupper: 
- concept of 
disease 
- talking about 
death 
- keep taking 
tablets 
- feelings and 
attitudes 
-hope and 
hopelessness 
- symptoms 
- information 
needs 

Hög 
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F Opasich,C., Gualco, 
A., De Feo, S., 
Barbieri, M., Cioffi, 
G., Giardini, & 
Majani, G. 
 
2008 
 
Italien 

Journal of 
cardiovascular 
Medicine 

Physical and 
emotional 
symptom burden 
of patients with 
end-stage heart 
failure: what to 
measure, how and 
why 

Genom ESAS bedöma 
upplevelsen av 
svårighetsgraden av 
symtomen hos patienter 
med svår hjärtsvikt och 
titta över de symtom som 
är relaterade till 
patientens subjektiva 
upplevelse genom ett 
frågeformulär som 
förkortas KCCQ 

46 patienter med 
hjärtsvikt NYHA 
III, IV som ofta 
besökt sjukhuset. 
Patienter med 
kognitiv svikt 
uteslöts från 
studien. Under 
fem dagar och två 
ggr./dag fyllde 
patienten i ESAS 
under sin 
sjukhusvistelse. 
Dessutom fyllde 
patienten i ett 
frågeformulär . 

Kvantitativ Svårt hjärtsjuka 
har många 
problem och 
dåligt hälso 
status. De 
svåraste 
symtomen var 
trötthet, 
viktnegång och 
andnöd. 
Sambandet 
mellan 
livskvalitet och 
symtom var 
signifikant.  

Hög 
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G Vig,E.K., Davenport, 
N.,  Pearlman.R.A. 
2002 
USA 

Journal of 
American 
geriatric society 

Good deaths, bad 
deaths, and 
preferences for the 
end of life – a     
qualitative study of 
geriatric out patients.

Syftet var att fördjupa 
kunskapen om äldre 
människor med allvarlig 
sjukdom, hur de ser på 
slutet av sitt liv, för att 
kunna utöka 
föreställningarna i vården 

Läkare på två olika 
sjukhus som visste att 
intervjuerna skulle 
handla om 
föreställningar av 
slutet av livet tog fram 
patienter. De var 65 år 
och äldre med minst 6 
månaders överlevnad . 
De skulle kunna ta sig 
till mötet, prata 
engelska, ingen 
kognitiv svikt och de 
blev informerade om 
ämnet. Sammanlagt 
16pers, nio av dem 
med grav hjärtsvikt, 5 
med cancer och två 
hade båda 
diagnoserna. 

Intervju frågorna var 
först open-ended, 
sedan closed-ended, 
arrangerade så de 
inte skulle påverka 
varandra. En 
forskare höll i 
intervjuerna, ett 
samtal per patient 
från minst 40 min till 
2 timmar. Samtalen 
spelades in och 
skrevs sedan 
ordagrant ner. 
2 olika forskare 
tittade på 
intervjuerna och 
gjorde koder, sedan 
tittade de 
tillsammans och 
analyserade med 
hjälp av kvalitative 
data analys. De 
slutna frågorna 
rankade vad som var 
mest angeläget i 
slutet av livet. 

En god död var 
trygg, smärtfri och 
utan ångest, det 
var bra om de 
personerna man 
ville ha i närheten 
av sig då döden 
kom. 
Grad av 
medvetenhet var 
viktigt, samt grad 
av 
självbestämmande
, 

Hög 
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H Waterworth, S. & 
Jorgensen, D. 
 
 2010 
 
New Zealand 
 
 

Health & social 
care in 
community 

Its not just about 
heart failure – 
voices of older 
people in transition 
to dependence and 
death 

Studien utforskar äldre 
människors upplevelse av 
hjärtsvikt när övergången 
kommer från oberoende 
till beroende och kanske 
mot döden 

17 personer (75-
90 år) deltog som 
hade tillfrågats av 
en läkare eller en 
sjuksköterska på 3 
olika sjukhus, en 
hjärtklinik och 4 
medicinavdelning
ar. 
Alla hade NYHA 
grad II till IV. 
Grad II, 10 pers, 
grad III, 11 pers, 
grad IV, 4 pers. 
 
 

Kvalitativ 
metod/Semistruktur
erade intervjuer  

Det visade sig 
att övergången 
mellan 
oberoende till 
beroende inte 
var en linjär 
process utan 
komplexa 
övergångar som 
de var tvungna 
att hantera och 
vad som hjälpte 
dem med detta. 
acknowledging  
endings and 
losses, 
managing 
,uncertainty, 
good care end of 
life 
nderteman  
 hope 
 fears. 

Hög 
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I Willems,D.L.,  Hak, 
A., Visser, F. & 
Van der Wai, G. 
 
2004 
 
Holland  

Palliative 
medicine 

Thoughts of 
patients with 
advanced heart 
failure on dying. 

Att utforska vad patienter 
med hjärtsvikt har för 
tankar och uppfattningar 
om döendet 

31 patienter från 
två olika sjukhus. 
Ena sjukhuset 
hade en 
hjärtmottagning 
där sjuksköterskan 
tillfrågade de med 
grav hjärtsvikt om 
deltagande. Vid 
andra sjukhuset 
tillfrågade en 
läkare de 
hjärtsvikts-
patienter som 
regelbundet kom 
till en hjärtklinik.  

kvalitativ design 
/semistrukturerad 

18 av de 31 
intervjuade 
patienterna 
pratade om 
döden. huvud 
teman: 
- preparing for 
death – or not 
- decisions 
concerning the 
end of life  

Hög 

 
 
 
 


