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Kanske tar allt slut. Kanske blir det ingen fortsättning på resan. 
Kanske har jag kommit till horisontens rand. Kanske får vi bara den tid som tilldelats oss på 

jorden. Därför ser jag det tydligare nu: Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i 
bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Våga säga ja. Paradiset kan vara en 
plats på jorden. Äventyret väntar, om ni bara vill. Jag ska göra mitt bästa för att min död ska 

bli just ett sådant. En dag kommer jag att gå. Jag vet inte när. Jag kan reda känna fukten.  
 
 

(Kristian Gidlund 2013 s. 330)  
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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje år dör mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige varav en större del 
behöver vård i livets slutskede. En lugn och värdig död har skildrats med ett holistiskt synsätt 
där man ser hela människan, där närstående och familj inkluderas. Samtal som berör 
patientens framtid och sjukdom är av stor betydelse vid i livets slutskede. Smärtlindring och 
annan form av individuell vård bör beaktas för att upprätthålla livskvaliteten hos patienten i 
livets slutskede.  
Syfte: Att belysa hur hälsa och ohälsa beskrivs av patienter i livets slutskede. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar har analyserats utifrån 
kvalitativ manifest innehållsanalys där meningsbärande enheter tagits fram och skapat ett 
resultat.  
Resultat: Informanter beskrev att de vill leva så normalt som möjligt trots situationen. De 
ville få möjlighet att bibehålla sin självständighet. Familjen, relationer och vården var av stor 
betydelse för hälsan men kunde även skapa ohälsa. Det var viktigt att upprätthålla 
livskvaliteten. Religion och hopp var något som enbart stärkte hälsan vid livets slutskede.   
Slutsats: Kommunikation och delaktighet anses vara begrepp som bör lyftas fram vid livets 
slutskede. Kommunikation och delaktighet bör finnas mellan patient, familj och de som 
vårdar patienten. Trots ohälsa, finns en fridfullhet kring döden och tiden innan den.  
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INLEDNING  
Det enda människan kan vara säker på i livet är att det tar slut. När det sker vet ingen, men att 
det sker, är ett faktum. När ämne till uppsatsen skulle väljas kände vi att vår kunskap om 
livets slutskede och om hur patienter upplever livets slutskede, var bristfällig. Det är ett 
viktigt och känsligt ämne som sparsamt tas upp i vår utbildning. Vi ansåg att denna kunskap 
kommer vara av stor betydelse för vårt framtida yrkesverksamma liv som sjuksköterskor.  
 
I arbetet som allmänsjuksköterskor kommer vi att möta såväl unga som gamla patienter, som 
bara har några dagar kvar att leva. Det är en situation som berör människan och ingen 
kommer vara den andra lik. Under sommaren som gick var en av författarna till denna uppsats 
undersköterska på en medicinavdelning. För första gången fick hon vara med om att vårda en 
patient i livets slutskede, och frågor ställdes; Kan en patient uppleva hälsa vid livets 
slutskede? Hur upplevs ohälsan? Ämnet var valt, och klart intressant.  
 
BAKGRUND  
Varje år dör mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige, varav en större del behöver 
palliativ vård före döden (Socialstyrelsen, 2013). Thulesius (2013a) förtydligar de båda 
begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede. Palliativ vård syftar till att patienten får 
möjlighet att genomgå behandlingar som exempelvis kemoterapi och att plågsamma följder av 
sjukdomen utreds så att livet kan förlängas. Palliativ vård består av två faser. En tidig fas som 
kan pågå i flera år och en fas som ofta pågår i få månader eller veckor innan döden. Den 
senare fasen är den som definieras som vård i livets slutskede. Vård i livets slutskede är en del 
av den palliativa vård som innebär lindrande för patienter där målet är att patienten kan leva 
så aktivt och normalt som möjligt. Vård i livets slutskede och livets slutskede i sig, är den fas 
som författarna till denna studie kommer fokusera på.  
 
Vård i livets slutskede 
För att skapa bästa möjliga vård vid livets slutskede finns det sex S att lyfta fram. Följande 
begrepp belyser Lindqvist och Rasmussen (2009).  
 
Sociala relationer: Ge stöd att bevara sociala relationer och umgänge med närstående. 
Självbild: Ge patienten stöd i att bevara sin identitet. 
Självbestämmande: Utifrån patientens vilja ge stöd till delaktighet och meningsfullhet. 
Samtycke och Summering: Utifrån patientens önskan samtala om livet, framtiden och döden.  
Symtomlindring: Utefter patientens önskan ge en så optimal symtomlindring som möjligt. 
 
Socialstyrelsen (2013) presenterar riktlinjer för hur vård i livets slutskede bör gå till. 
Riktlinjerna finns för att förbättra livskvaliteten hos patienter som får denna form av vård. En 
regelbunden smärtanalys är en av riktlinjerna. Smärta har enligt författarna till denna studie 
uppmärksammats som ett centralt begrepp i livets slutskede. En obehandlad smärta sänker 
livskvaliteten för patienten och ökar risken för medicinska komplikationer. När en patient 
vårdas i livets slutskede ges inte alltid verbal respons av patienten. Sjuksköterskan bör då göra 
en klinisk bedömning för att uppskatta och sedan lindra den eventuella smärtan för att försöka 
behålla den livskvaliteten som redan existerar hos patienten.  
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Hälsa och ohälsa vid livets slutskede 
Hälso- och sjukvårdslagen (1997:142, 2 §) 

 
 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde till vården. 

 
Att som patient beskriva vad hälsa är vid livets slutskede kan låta som en omöjlig uppgift. 
Melin Johanssons (2007) avhandling handlar om livskvalitet vid obotlig cancer. Hon skriver 
att patienter som närmar sig döden, lever i en period av förändring, där just livskvaliteten är 
komplicerad. Hon fortsätter beskriva att patienternas livskvalitet vid exempelvis obotlig 
cancer, verkade pendla mellan lidande och perioder av återhämtning i lidandet. 
 
Willman (2009) beskriver hälsa som ett begrepp med många innebörder som innefattar 
religiösa, filosofiska, ekonomiska, kulturella och etiska värderingar/tankesätt. Begreppet hälsa 
kan ses ur två olika perspektiv. I det ena kan hälsa ses som motsats till sjukdom och det andra 
perspektivet utgår från att se alla patienter från ett holistiskt perspektiv, där man ska lindra 
och/eller bota sjukdom för att återställa hälsan. Dessa två perspektiv utesluter inte varandra 
utan används tillsammans för att få en förståelse för människans hälsa och ohälsa.  
Socialstyrelsen (2004) beskriver specifikt, de äldres behov av mening och sammanhang. Det 
kan skapas genom att samtala om det levda livet. Döden beskrivs ofta som följd av sjukdom. 
Den tillhör inte det normala livet och borde därmed bekämpas. Studier visar att svårt sjuka 
patienter har utsatts för livsuppehållande behandling och övermedicinering, när de egentligen 
hade önskat sig en lugn och värdig död. En lugn och värdig död har skildrats med ett 
holistiskt synsätt där man ser hela människan som inkluderar närstående och familj då en stor 
del av patientens tankar kretsar kring just de som är nära.  
 
Samtal och reflektion kring livets slutskede. 
Samtal som berör patientens sjukdom och framtid är av stor vikt vid vård i livets slutskede. 
Sjuksköterskan kan då få en insikt om vad patienten anser vara jobbigt, samt vad som är 
meningsfullt för individen. Insikten hjälper personalen i sin tur att stödja och hjälpa patienten 
att få ett så bra liv som möjligt trots situationen. Dessa samtal kan också vara en av de största 
svårigheterna vid vård i livets slutskede. Osäkerhet finns hos såväl patienter och närstående 
som vårdpersonal. Ordval och förhållningssätt är då en viktig del av samtalet då inget samtal 
är det andra likt. Det baseras på en relation av gemenskap, lyhördhet, respekt och förståelse 
för vad patienten önskar för information. Utmaningen för sjuksköterskan är att försöka sätta 
ord på tankar och känslor, exempelvis genom att ställa frågor tillbaka till patienten istället för 
att ge konkreta svar. Att våga göra fel och reflektera med arbetskollegor är bra tips för att 
själv inta en medveten hållning till död och lidande (Lindqvist och Rasmussen, 2009). 
Thulesius (2013b) beskriver också hur viktigt det är för personal att själv ha reflekterat över 
känslor om döden. Detta för att optimera stödet vid möte med patient och närstående. Det 
finns däremot inte alltid svar på alla frågor/problem som berör döden.  
 
Vård i livets slutskede har utvecklats under åren men har fortfarande brister. En brist vid vård 
i livets slutskede kan vara att kvaliteten på denna vård varierar beroende på patientens 
bostadsort. Trots utbildningar finns också brist i både etik och bemötande från vårdens sida 
(Socialstyrelsen, 2004). Lindqvist och Rasmussen (2009) belyser att den evidensbaserade 
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kunskapen visar att omvårdnad av patienter vid vård i livets slutskede kräver hög kompetens 
hos sjuksköterskan. Att bli expert på omvårdnad av människor i livets slutskede fodrar 
intresse, erfarenhet, kunskapssökande och ständig reflektion.  
 
Symtom som skapar ohälsa vid livets slutskede och dess åtgärder  
Ohälsa förekommer i form av olika symtom och tillstånd de sista dagarna i livet. Lindqvist 
och Rasmussen (2009) beskriver några vanliga symtom och besvär som; smärta, oro, 
förvirring, illamående och andningsbesvär. Smärtan kan spegla samhällets bild av vad döden 
innebär. Morfin eller andra starka opioider är centrala åtgärder för smärtlindring i livets 
slutskede.  
 
Oro och förvirring vid livets slut kan benämnas som “terminal oro” eller “agitation” och 
syftar till den förvirring som kan förekomma i livets slutskede. Detta kan ta sig uttryck som 
aggressivitet. Enligt Ellershaw och Wilkinson (2003) i Lindqvist och Rasmussen (2009) är det 
vid detta symtom betydelsefullt med kroppskontakt, att patienten har någon närstående hos 
sig, att miljön är ljus och lugn samt att förflyttning undviks.  
 
Illamående kan besvära patienter vid livets slut. Det är då viktigt att kartlägga de 
bakomliggande orsakerna till illamåendet och åtgärda genom att exempelvis släppa in frisk 
luft, ta bort obehagliga lukter, suga på en isbit eller att hjälpa patienten till en bekväm 
ställning (ibid.).  
 
Andnöd och rosslande andning är också vanliga symtom. I livets slutskede syftar 
omvårdnaden främst till att påverka den obehagliga upplevelsen av andnöden och att lindra 
den ångest som ofta följer den, hos såväl patienten som de närstående. Lugnande läkemedel 
tillsammans med närvaron av närstående, trygg personal, frisk luft, god munvård och ett 
kroppsläge som underlättar andningen, kan minska ångesten och befrämja patientens känsla 
av välbefinnande (ibid.). 
 
Det går ofta att lindra symtom och besvär i livets slut. Men det finns tillfällen då smärta, 
ångest, illamående, andnöd, kramper och/eller konfusion orsakar ett så svårt lidande så att 
palliativ sedering är sista utvägen för symtomlindring hos en patient. Palliativ sedering 
innebär att man med hjälp av läkemedel sänker medvetandet, så att patienten sover under hela 
eller delar av dygnet. Patienten vaknar dock snabbt om man slutar ge läkemedel. När palliativ 
sedering kommer på tal är den etiska aspekten viktig att lyfta fram. Den inte helt 
okontroversiella behandlingen kan däremot få negativa konsekvenser. Dels kan patienten 
förlora sin förmåga att kommunicera och mister därmed sin självständighet. Dels finns en 
hårfin gräns mellan palliativ sedering och eutanasi (dödshjälp). Detta kan alltså betyda att 
patientens död påskyndas vilket kan medföra etiska problem för sjuksköterskan, läkaren och 
de närstående. Palliativ sedering anses godtagbar då syftet är symtomlindring och inte att 
förkorta livet för patienten. Vid vård i livets slutskede är det därför av yttersta vikt att föra 
dialog och lyssna på önskemål samt att få samtycke från patienten och dess närstående 
(Lindqvist & Rasmussen, 2009).  
 
Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att patienter som lever med en sjukdom som innebär att livets slut är 
nära, vill leva ett normalt liv, som innan denna fas av sjukdomen. Exempel på ett normalt liv 
beskrivs som att köra bil, att ha gäster och att finnas till hands för sina barn och att få se dem 
växa upp. Förhoppningar om att behandlingar av sjukdomen kan leda till att leva ett normalt 
liv, finns även beskrivna. Ofta är det tyvärr dessa behandlingar och biverkningar som står i 
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vägen för det vardagliga livet (Robinson, 2011). Nadjet-Haiem, Carrion, Lorenz. Ell & 
Palinkas (2013) menar att det finns ångest hos patienten. Ångest över att lämna de närstående 
och att de inte ska klara av den sorg som medföljer när patienten går bort.  
 
När döden närmar sig och patienten vill samtala om den, är det viktigt att patienten känner sig 
redo för samtalet. Att skaffa information om sin sjukdom, gör att patienten övervinner 
eventuell rädsla av att samtala kring döden. Samtal kan leda till att patientens acceptans av sin 
situation ökar (Walczak, Butow, Davidson, Bellemore, Tattersall, Clayton, Young, Mazer, 
Ladwig, Epstein, 2011). Venkatasalu, Arthur och Seymour (2013) beskriver däremot, hur ett 
samtal om döden kan få patienter att känna sig närmare döden och att döden är ett 
olycksbådande ämne att diskutera. Öhlén, Wallengren, Gustafsson och Friberg (2013) menar 
att det kan vara hjälpande för patienten att prata med andra som är i liknande situationer då 
vårdarna inte har alla svar på funderingar om patientens framtid.  
 
Lokker, van Zuylen, Veerbeek, van der Rijt & van der Heide (2011) belyser att patienter som 
är medvetna om att döden är nära, har en mer fridfull inställning till döden och känner att livet 
har varit värt att leva. Detta i jämförelse med de som inte är medvetna eller inte förstår att 
döden är nära.  
 
Tidigare forskning visar även att patientens hem har betydelse för välbefinnandet under den 
sista tiden i livet. Möjligheten att få tillbringa tiden i sitt hem stärker känslan av 
självständighet. Om hälsan försämras radikalt och informanterna behöver flytta till ett boende 
beskrivs det som ångestframkallande. Situationen beskrivs då som ohanterbar för patienterna 
och som ett tecken på livets slut (Hanratty, Addington-Hall, Arthur, Cooper, Grande, Payne & 
Seymour, 2013).   
 

TEORETISK REFERENSRAM 
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att alla människor under livets gång drabbas av större 
eller mindre hälsorelaterade problem som leder till ett vårdbehov. Den vårdvetenskapliga 
kunskapen, som tar sig uttryck i patienters livsvärld, bidrar med kunskaper som på sikt kan 
förändra vården liksom droppen urholkar stenen. De fortsätter; hälsa är vårdandets mål. Det är 
vårdandets övergripande syfte att stödja samt stärka människors hälsoprocesser och det är 
vårdvetenskapens uppgift att skapa den kunskap som behövs för att möjliggöra ett sådant 
vårdande. 
 
Författarna till denna studie har valt att inte använda några specifika underbegrepp till orden 
hälsa och ohälsa. Anledningen är att eventuell förförståelse inte ska påverka analysen av de 
valda artiklarna. Hälsa och ohälsa kommer därför att beskrivas i sin helhet utifrån 
vårdvetenskapens perspektiv som presenteras nedan.   
 
Hälsa och ohälsa  
Wiklund (2003) beskriver hälsa som ett komplext fenomen med många dimensioner. Det 
innebär att man inte kan dra entydiga gränser för vad som är hälsa och vad som inte är det. 
Vad som uppfattas som hälsa varierar mellan olika personer men också för samma person vid 
olika tillfällen. Patientperspektivet, alltså patientens livsvärld, är det synsätt som kommer att 
antas i denna studie. Begreppet livsvärld förtydligas även nedan. Gadamer (2003) presenterar 
genom Dahlberg och Segesten (2010) begreppet “Hälsa tiger still”. När vi har hälsa och mår 
bra finns inga funderingar över hälsosituationen. I tillstånd av sjukdom visar sig (förlusten av) 
hälsa. Antonovosky (2005) belyser att känslan av sammanhang är en viktig faktor för att 
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upprätthålla sin position och kontinuitet av hälsa. Känsla av sammanhang tas upp som 
förkortningen: KASAM. De tre begreppen som innefattas i KASAM är begriplighet, 
hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet innebär hur man upplever inre och yttre 
stimuli. En person som anses ha hög begriplighet enligt KASAM förmår att göra döden mer 
(be)gripbar. Hanterbarhet beskrivs som den grad till vilken man upplever att de resurser som 
kan behövas, finns till hands. Exempel på resurser kan vara personer man litar på, som familj 
och vänner, men även tron på Gud. Sista begreppet, meningsfullhet, är 
motivationskomponenten. Det som ger hög meningsfullhet är viktiga händelser i livet som har 
betydelse för patienterna känslomässigt, inte enbart kognitivt. En individ med hög 
meningsfullhet lär sig hantera och konfrontera olika situationer. Denna konfrontation beskrivs 
i samband med döden. Sökandet efter mening börjar och individen gör sitt bästa för att 
bibehålla sin värdighet exempelvis vid livets slut.  
 
Livsvärld  
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver begreppet livsvärld. Den innefattar hur vi förstår oss 
själva, andra människor och allt annat i världen. Livsvärlden delas med andra, men är högst 
personlig och unik för var och en. Patientperspektivet kan beskrivas vara lika med patientens 
livsvärld. Livsvärlden är en utgångspunkt för vårdvetenskapen. Det är genom livsvärlden som 
hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. Vårdandet bör fokusera på patientens 
värld där vårdaren kan förstå hur hälsa, sjukdom och lidande påverkar och erfars av den 
enskilda individen. Detta i syfte att stödja och stärka individens hälsoprocesser. 
Vårdvetenskapen och dess användare, alltså sjuksköterskan, måste ha en stabil teorigrund för 
att förstå och nå fram till patientens livsvärld. Då kan hälsoprocessen främjas. För att kunna 
ge bästa möjliga vård vid livets slutskede måste vårdaren ha förmågan att se hur den 
individuella patienten upplever hälsa och välbefinnande. Delaktighet i hälso- och 
vårdprocessen är även den, en viktig del i livsvärlden.  
 
PROBLEMFORMULERING 
När man vårdar en patient i livets slutskede är hälsa och ohälsa viktiga begrepp att beakta. De 
är komplexa begrepp som har olika innebörd för olika individer, men med hjälp av patientens 
livsvärld kan man närma sig patienten och skapa en individuell vård. Det finns riktlinjer att 
beakta för att förbättra livskvaliten hos patienter i livets slutskede, såsom att smärtlindring bör 
ske. Då det inte alltid går att kommunicera med patienten är det en utmaning för vården att ge 
utföra denna typ av vård. Det tycks viktigt för patienter att leva sitt liv så normalt som möjligt, 
som man gjorde innan sjukdomen. Det finns delade tankar när det kommer till att prata om 
döden, men det är av stor betydelse att föra samtal om sjukdom och framtid för att få en insikt 
om vad patienten anser vara jobbigt samt om vad som är meningsfullt för individen. 
Osäkerhet finns hos alla inblandade men relationen bör baseras på gemenskap, lyhördhet, 
respekt och förståelse.  

  

FORSKNINGSFRÅGOR/FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur upplevs hälsa och/eller ohälsa av patienter vid livets slutskede?  
Hur kan patienter vårdas för att främja hälsa och minska ohälsa vid livets slutskede?  
 
SYFTE 
Syftet var att belysa hur hälsa och ohälsa beskrivs av patienter i livets slutskede.  
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METOD 
För att nå ett resultat valdes analys av vetenskapliga artiklar. Detta för att  svara an på syftet 
som var att belysa hur hälsa och ohälsa beskrivs av patienter vid livets slutskede. Då just 
upplevelsen av hälsa och ohälsa vid livets slutskede eftersöktes, valdes en kvalitativ ansats. 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) syftar denna ansats till att beskriva förståelsen för den 
enskilda individens upplevelse av ett visst fenomen i sitt sammanhang. Författarna till denna 
studie satte sin förförståelse åt sidan genom att föra en kontinuerlig kommunikation kring 
ämnet för att inte färga resultatet med egna teorier om hur hälsa och ohälsa kommer till 
uttryck vid livets slutskede.  
 
Datainsamling 
Genom granskning av de framtagna artiklarna kunde den enskilde individens upplevelse av 
hälsa och ohälsa vid livets slutskede belysas. Tre olika databaser Cinahl, Pubmed och 
Swemed + användes för att med valda sökord söka artiklar som stämde överrens med syftet. 
Sökord som användes var exempelvis: terminal care, attitude to death och end of life. När 
artiklarna var valda söktes tidsskrifterna upp i Ulrichs Web så författarna kunde försäkra sig 
om att tidskrifterna som valda artiklar fanns i var vetenskapliga. För mer utförligt sökschema 
till studien se bilaga 1.  
 
Urvalsförfarande 
För att svara an på studiens syfte så korrekt som möjligt fanns vissa inklusionskriterier. 
Artiklarna skulle innehålla intervjuer med patienter som var i livets slutskede, vara utgivna 
mellan 2005 och 2013, samt finnas tillgängliga på engelska eller svenska. Informanterna i 
artiklarna skulle vara vuxna, över 18 år. Exklusionskriterie var akut vård i livets slutskede. 
Författarna läste igenom ett flertal abstracts för att finna artiklar som passade till studien. Efter 
dessa kriterier valdes tio artiklar ut som svarade an på syftet.  
 
Dataanalys  
Enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar gjordes en 
kvalitetsgranskning på valda artiklar (Bilaga 4). Sedan genomfördes en kvalitativ manifest 
innehållsanalys stegvis enligt Axelsson (2012). Analysen gjordes enskilt av båda författarna, 
för att oberoende av varandra få fram meningsbärande enheter i artiklarna som kom att ligga 
till grund för resultatet i studien. Artiklarna skrevs ut och markerades med en siffra för att 
enklare benämna vilken artikel som var vilken. Sedan lästes artiklarna en första gång för att få 
en helhetsyn på innehållet. Artiklarna lästes en andra gång och under den läsningen gjordes 
markeringar och anteckningar i artiklarna för  att urskilja vad i artikeln som stämde överens 
med syftet. Vid den tredje läsningen markerades de meningsbärande enheterna ut genom att 
strykas under i artiklarna. Syftet fanns hela tiden nedskrivet framför författarna så att inga 
utsvävningar från syftet skulle ske. De meningsbärande enheterna skrevs ner utifrån varje 
artikel med hjälp av en dator för att få ett överskådligt resultat. Meningarna kodades med 
samma siffra som artikeln meningen kom från, för att sedan kunna referera i resultatet. Dessa 
meningsbärande enheter skrevs ut från datorn och lästes noga för att sedan delades upp i 
kategorier efter vad som framgick ur meningen. Kategorier började sedan urskiljas. Sju 
kategorier med underkategorier skapades, som svarade an på syftet. En tabell gjordes över 
artiklarna som innefattade syfte, metod, resultat och kvalitet för översikt så att det var enkelt 
att kunna gå tillbaka till de valda artiklarna om oklarhet infann sig, se bilaga 2. Axelsson 
(2012) förklarar att när en litteraturstudie genomförs utgår författarna från helhet till delar för 
att till sist finna en ny helhet. Genom att ta ut det viktigaste materialet ur varje artikel bildar 
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författarna meningsbärande enheter för att sedan finna ett samband mellan de olika 
meningsbärande enheterna från de olika artiklarna (ibid.). När innehållsanalysen genomfördes 
hölls även en aktiv kommunikation mellan författarna så att förförståelse om ämnet inte skulle 
påverka det slutgiltiga resultatet. Exempel på den kvalitativa innehållsanalysen presenteras 
enligt Lundman & Graneheim (2012) i bilaga 3.  
 
Forskningsetiska ställningstaganden  
Då uppsatsen berör personer som lever sin sista tid i livet är det viktigt att beakta de 
deltagandes psykiska och fysiska status. Forskning får endast godkännas om den utförs med 
respekt för människovärdet. Människors välfärd ska gå före vetenskapens behov, alltså 
studiens nackdelar får inte överta fördelarna med syftet (Helsingforsdeklarationen, 2008). 
Varje artikel lästes noga så att författarna till denna studie skulle kunna försäkra sig om att 
valda artiklar hade med etiska kraven.  
 
RESULTAT 
Efter analys av artiklarna presenteras hälsa och ohälsa enligt följande kategorier; Vardagen 
(underkategorier döden och framtiden). Självbestämmande, självständighet och värdighet. 
Relationer (underkategori svårigheter i relationer vid livets slutskede). Livskvalitet. Vården 
(underkategorin smärta). Hopp samt Religion. Begreppen Hopp och Religion, beskrivs endast 
som hälsa hos patienten vilket diskuteras i resultatdiskussionen.  
 

Vardagen  
“To appreciate normal things” beskrevs som tillfredsställande i livet när patienterna kunde 
genomföra sina dagliga aktiviteter (Melin Johansson, Axelsson & Danielson, 2006). Små 
saker i livet var av betydande slag. Exempel på detta var om någon på sjukhuset frågade hur 
det var eller bara bytte några ord. De beskrev även att det var av betydelse att försöka leva så 
normalt som möjligt. Världen utanför, den vanliga världen, hjälpte patienter att normalisera 
deras liv. Den uppmuntrade patienter att känna sig hoppfulla och att fortsätta vara positiva i 
sin syn på livet (Ellefsen, 2012). Att bibehålla en balans mellan patientens värld som sjuk och 
den världen utanför sjukdomen var ett sätt att få patienten i livets slut att finna välmående. 
(Law , 2009). Trots att patienterna hade många behandlingar och besök av läkare hade de 
ändå tid och ork för andra intressen och livsfunderingar (Wrubel, Acree, Goodman & 
Folkman, 2009). Det  upplevdes viktigt att leva sitt liv mer eller mindre som innan sjukdomen 
(Melin Johansson et al., 2006; Ellefsen, 2012).  
 
“Yes I believe there is meaning in life. I love to live, to see beautiful things. But there are 
times when I feel that life is not worth living. What worth is it to be lying in bed all the time? 
But I pass these moments” (Blinderman & Cherny, 2005)  
 
Döden 
Informanter  menade att det var lättare att leva utan att tänka på döden. Trots detta beskrev 
vissa informanter att döden var naturlig. Att förtränga tankar på döden var ett sätt att hantera 
sorg och ledsamhet när livets slut var nära. Vissa var mer rädda för livets slutskede, än själva 
döden. De beskrev däremot, att om de förträngde tankar på döden innebar det att skapa en 
distans till döden men också ett sätt att skapa fokus på det nuvarande livet. De vände tankarna 
till de goda sakerna i livet. Det var inte var någon idé att försöka räkna ut hur döden skulle 
vara. Vissa informanter beskrev att hög ålder utgjorde en medvetenhet om att döden var nära, 
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äldre patienter såg på döden som en naturlig del av livet (Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, 
Jacobson & Klang, 2012).  
 
“As long as I am living and I am fine today, then I don’t have to think about tomorrow. If I 
think about the future I try to think positively” (Blinderman & Cherny, 2005)  
 
Trots att döden beskrevs som naturligt involverades ändå känslan av ledsamhet (Axelsson, 
Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012). Vissa informanter uttryckte ångest och 
rädsla inför döden (Blinderman & Cherny, 2005; Ellefsen, 2012). Det beskrevs finnas en 
skillnad på mäns och kvinnors syn på döden. Män accepterade döden som en del av livet 
medan kvinnor hade svårare att acceptera situationen. Döden beskrevs vara oundviklig, 
informanter beskrev att de visste att döden skulle komma men att de tyckte att det var för 
tidigt (Ellefsen, 2012). 
 
Patienter förberedde sig på döden genom att läsa dödsurnor för att jämföra ålder, detta 
beskrevs som ett sätt att närma sig döden (Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & 
Klang, 2012). Vissa informanter närmade sig döden med lugn (Blinderman och Cherny, 2005; 
Ellefsen, 2012).  
 
Det fanns en vilja att dö hemma i sin egen säng (Dzul-Church, Cimino, Adler, Wong & 
Anderson, 2010; Andersson et al., 2008). Det diskuterades även om hur deras kroppar skulle 
bli behandlade efter döden (Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012).  
 
“In a way I don’t want to live any longer see with this that I know that I will not get well 
again but on the other hand one doesn’t exactly want to die either” (Axelsson, Randers, 
Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012) 
 
Framtiden 
Informanter beskrev att framtiden var ett bekymmer. De hanterade den genom att förbereda 
inför begravning och andra angelägenheter. Andra informanter i samma studie menade 
däremot att de inte planerade framtiden som ett sätt att hantera sin situation (Ellefsen, 2012).  
Minnen gav stöd och fridfullhet till att kunna slutföra livet och acceptera att livet var över 
(Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012; Blinderman & Cherny, 2005; 
Ellefsen, 2012). Informanter försökte fokusera på att leva i nuet. Att möta framtiden var att 
möta döden. Det var viktigt att ta en vecka i taget (Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 
2012). Å andra sidan var det tvunget med planer i livet för att kunna fortsätta med sitt liv trots 
situationen (Melin Johansson et al., 2006).  
 
Självbestämmande, självständighet och värdighet 
Genom att ha kontroll över sin situation ökade känslan av självständighet och värdighet vid 
livets slutskede. De menade att värdigheten behölls genom att inte klaga för mycket på 
exempelvis befintlig smärta och andra hälsoproblem. Självständigheten behölls genom att 
göra så mycket som möjligt på egen hand, för att inte känna sig som en börda för andra. 
Behovet av att ha andra runt omkring beskrevs däremot vara en lättnad (Axelsson, Randers, 
Jacobson & Klang,2012; Andersson, Hallberg & Edberg, 2008). Viljan att ha kontroll 
beskrevs som något positivt där informanter menade att svåra situationer kontrollerades med 
hjälp av envishet och motivation, för att få styrka att leva längre (Melin Johansson et al., 
2006).    
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En svår sjukdom betydde att förlora kontrollen över sin kropp som blev sämre och sämre. När 
självständigheten sviktade kände patienterna att de blev mer beroende av andra för att klara av 
livet och sjukdomen. Att hamna i en beroendeställning betydde att anpassa sig. Detta gav 
känslan av skam men även känslan av att vara en börda för familjen (Blinderman & Cherny, 
2005; Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 2012; Andersson et al., 2008; Ellefsen, 2012). 
Vården hade en del i detta där patienterna beskrev att avsaknad av information och brist på 
delaktighet ledde till att kontrollen förlorades och därmed självständigheten. Frustration 
beskrevs över att inte klara sig själv. De menade också att de fick dåligt samvete av sin 
frustration och av att vara så beroende av andra människor (Axelsson, Randers, Jacobson & 
Klang, 2012).  
 
“It has been difficult to accept that I am unable to function or take care of myself” 
(Blinderman & Cherny, 2005). 
 
“I don’t think it’s dignity really, not to be allowed to do as I wish at this point// I could die 
any time… and I can’t have especially much time left” (Axelsson, Randers, Jacobson & 
Klang, 2012). 
 
Relationer 
Familj och vänner ansågs vara viktig. De ökade känslan av att känna sig i ett sammanhang. 
Känslan av att känna sig i ett sammanhang ökade också genom att få besök av vänner och 
familj och att hålla sig uppdaterad om nyheter världen genom TV och radio (Wrubel et al., 
2009; Andersson et al., 2008). 
 
Det var även viktigt att känna sig behövd. Trots den obotliga sjukdom ville de finnas där för 
sin familj och vänners vardagsproblem. Att finnas där för andra beskrevs hjälpa att hitta 
motivation till att fortsätta med livet (Melin Johansson et al., 2006; Andersson et al., 2008). 
Kommunikation med familj och vänner var även av betydelse när det gällde att prata om 
informanternas egna känslor och rädslor inför den framtida döden (Blinderman & Cherny, 
2005).  
 
Svårigheter i relationer vid livets slutskede 
Samtal om döden med familjen upplevdes vara svåra att genomföra. Informanterna uttryckte 
en tro om att familjen själva var rädda för döden.  De närstående framställdes som villrådiga 
inför situationen och att det var svårt att prata om känslomässiga frågor. De närstående var 
däremot noga med andra basala behov som mat och dryck. Informanterna trodde att detta var 
ett sätt att hantera situationen, att döden närmade sig (Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, 
Jacobson & Klang, 2012; Law, 2009). En känsla av övergivenhet fanns. Informanterna kunde 
gradvis känna sig övergivna av familj och vänner när det gällde samtal om döden och inför 
svåra beslut. Informanter beskrev att de inte hade någon att prata med om tankar på döden. De 
kände att om de skulle prata med någon skulle de inte förstå. Tveksamheter om att diskutera 
tankar på döden med någon vårdgivare fanns, det hade känt att deras funderingar blev 
bortstötta. Därför hade de behållt sina existentiella tankar för sig själva och fortsatte att inte 
veta hur de skulle hantera tankarna (Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 
2012; Ellefsen, 2012).  
 
Livskvalitet 
Att bibehålla sin livskvalitet trots sjukdomen var något som ansågs viktigt (Wrubel et al., 
2009; Melin Johansson et al., 2006; Andersson et al., 2008; Eliott & Olver 2009). Det kom 
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fram att det fanns mål i livet trots att sjukdom fanns. Det var viktigt att ha sådana mål som 
gick att uppnå trots sjukdomen. Detta gjorde att de kunde upprätthålla sin livsvärld (Wrubel et 
al., 2009).  
 
Aktiviteter för att bibehålla livskvaliten var exempelvis, att lyssna på musik, spela kort och att 
vila. Utomhusvistelser var också viktiga. För att bibehålla det positiva i livet var det viktigt att 
hålla minnen vid liv. En informant beskrev, att tänka på naturen, minnena av att plocka bär 
eller bara sitta på en stubbe och lyssna på fåglarna bibehöll livskvaliten på ett sätt. 
Informanterna uttryckte också att det var viktigt med nätverket runtomkring, såsom vänner, 
vårdare, och religiösa nätverk. Att ha stöd från alla som fanns runt omkring var viktigt. 
 (Melin Johansson et al., 2006; Andersson et al., 2008).  
 
Att göra det bästa av dagen och tänka positivt ökade livskvaliteten. Att vara den personen 
man alltid har varit ansågs viktigt i det nuvarande livet (Melin Johansson et al., 2006). 
“Catching the moment” var ett bra beskrivande begrepp för att hantera situationen, att ta 
tillvara på de stunderna utan smärta exempelvis genom att bara kunna läsa tidningen. 
(Andersson et al., 2008). 
 
Informanter upplevde att de hade dolda krafter som hjälpte dem att hantera situationen. Vissa 
beskrev sig ha bättre livskvalitet nu än innan sjukdomen. Informanterna ansåg att det var 
viktigt att hantera sin situation eftersom det gav dem en känsla av självständighet och en 
känsla av att kunna hantera livet trots obotlig sjukdom (Melin Johansson et al., 2006).  
 
“I do think I have quality in life. I have an inner peace and I’m thankful for a lot” (Andersson 
et al., 2008). 
 
När livskvaliteten var bra värderades det högt eftersom mer tid kunde läggas på familjen.. 
“I’m hoping to live as long as I can, with as good quality as I can. I mean there’s a whole 
bunch of things, I’d like to see the grandkids grow up and all sorts of things, but that’s not 
possible” (Eliott & Olver, 2009). 
 
Ångest, depression, sömnproblem och trötthet den sista tiden i livet var något som sänkte 
livskvaliteten (Melin Johansson et al., 2006; Wrubel et al., 2009). Om aptiten var påverkad till 
det negativa, försämrades välmåendet vid livets slutskede (Andersson et al., 2008).  
 
Vården 
Det beskrevs vara viktigt och upplyftande att prata med sin vårdgivare om sin livssituation. 
Det kunde även vara viktigt att prata med andra som var i samma situation. Att diskutera 
andra patienter i liknande situation fick patienterna att må bättre då de själva inte kände sig 
lika sjuka. (Axelsson, Randers, Jacobson & Klang, 2012; Ellefsen, 2012; Axelsson, Randers, 
Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012; Melin Johansson et al., 2006; Wrubel et al, 2009) 
 
Det  tycktes vara svårt att få en uppfattning om vårdaren verkligen ville prata om den 
allvarliga situationen eller inte. Det upplevdes att vårdgivare gärna pratade om kroppsliga 
problem såsom aptit, istället för att prata om verkligheten, att patienten skulle dö. Det 
framkom att patienterna till och med kände att vårdgivaren saknade intresse för dem 
(Axelsson, Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012; Law, 2009). En mer 
mellanmänsklig relation önskas i Dzul-Church et al. (2010).   
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Smärta 
Symtom som fanns nära döden beskrevs påverka hälsan och livsvärlden negativt (Axelsson, 
Randers, Jacobson & Klang, 2012; Wrubel et al., 2009; Andersson et al., 2008). En informant 
beskrev kroppen som en maskin, där man måste veta vad det är som ska lagas (Axelsson, 
Randers, Jacobson & Klang, 2012). Smärta var ett genomgående symtom som gav svåra 
dagar och hindrade patienterna att utföra sina dagliga aktiviteter. Vid smärtlindring kunde 
däremot dessa aktiviteter genomföras och en balans mellan vila och fysisk aktivitet kunde 
finnas samt hålla döden på avstånd. Det påvisades ett samband mellan smärta och oro inför 
döden. Smärtan skapade en oro om att döden närmade sig. De goda dagarna lyftes fram och 
trots smärta kunde det finnas en positiv känsla om livet (Axelsson, Randers, Jacobson & 
Klang, 2012; Ellefsen, 2012; Wrubel et al., 2009; Dzul-Church et al., 2010; Axelsson, 
Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012; Melin Johansson et al., 2006; Andersson 
et al., 2008).  
 
“I don’t know how to express it but for me it’s almost better to die than to suffer” (Axelsson, 
Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012) 
 
Hopp 
Hopp var något värdefullt och nödvändigt i livet. Ju mer hopp desto bättre (Eliott & Olver, 
2009). Fanns hopp så kunde man leva längre. De beskrev även att hopp hängde ihop med 
hälsa (Blinderman & Cherny, 2005). Hopp uttrycktes som en god sista tid i livet. Trots hopp 
var man tvungen att vara medveten om verkligheten och göra det bästa av sin situation. 
Informanter beskrev att det inte fanns något hopp gällande botemedel (Axelsson, Randers, 
Jacobson & Klang, 2012; Eliott & Olver, 2009). 
  
“You’ve got to live on hope. But you’ve also got to look and live in reality” (Eliott & Olver, 
2009) 
 
Religion 
Religion och tron på gud beskrevs som en viktig del i livet. Andliga funderingar kring livet 
beskrevs som en del av stödet när de var i den svåra situationen som döende, och att Gud var 
meningen med livet (Wrubel et al., 2009; Dzul-Church et al., 2010; Axelsson, Randers, Lundh 
Haggelin, Jacobson & Klang, 2012; Andersson et al., 2008; Blinderman & Cherny, 2005).  
 
“God gives meaning to life, although I am not extreme in my religious beliefs” (Blinderman 
& Cherny, 2005) 
 
Det uttrycktes ett behov av att utöva sin religion när deras hälsotillstånd försämrades och de 
kom närmare döden. Religion hjälpte informanterna att hantera tankar på döden (Axelsson, 
Randers, Lundh Haggelin, Jacobson & Klang, 2012; Dzul-Church et al., 2010). Gud 
påvisades ha en positiv påverkan på livssituationen, särskilt om det fanns en livslång tro. 
Denna tro förmedlade en känsla av lugn och trygghet i livets slutskede (Andersson et al., 
2008). 
 
“God keeps me safe and sane. Keeps me from jumping over a bridge and tell him how I feel. I 
feel a little terrified… the only thing im going to miss is the stress. I’m going to miss my 
buddies. Most of them died, so most of them are going to be up there waiting for me” (Dzul-
Church et al., 2010) 
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DISKUSSION  
Metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur hälsa beskrivs hos patienter som vårdas i livets 
slutskede. Metoden utfick från en kvalitativ ansats där vetenskapliga artiklar analyserades för 
att urskilja likheter och skillnader mellan deras innehåll och för att komma fram till nya teman 
som speglar studiens syfte och frågeställningar (Axelsson, 2012).  
 
Syftet hade med fördel även kunnat uppfyllas genom en intervjustudie. Detta då individens 
upplevelse av hälsa och ohälsa vid livets slutskede verkligen kan speglas genom ett möte med 
en individ i denna situation. Det var däremot inte genomförbart på grund av tidsaspekten. 
Tiden skulle inte räcka till att intervjua patienter vid livets slutskede då deras tillstånd kraftigt 
kan försämras. Det kan till och med vara så att informanter som är i detta skede i livet, avlider 
under tiden studien genomförs och då måste nya eftersökas vilket även det kräver tid. Det 
upplevdes även vara oetiskt att genomföra en intervjustudie då de etiska kraven ej hade 
kunnat uppfyllas vid intervjuer med patienter i detta tillstånd (Helsingforsdeklarationen, 
2008). Studiens syfte hade även kunnat besvaras genom att läsa självbiografier för att få mer 
individuella, och möjligtvis djupare upplevelser av hälsa hos patienter vid livets slutskede. 
Detta valdes bort på grund av att det var ett mer specifikt fenomen som skulle belysas, alltså 
hälsa och ohälsa vid livets slut. Det ansågs då vara relevant med artiklar för att söka specifika 
ord som var av betydelse för att komma så nära syftet som möjligt. Inspiration till studien 
grundade sig däremot i en självbiografi som användes till ett citat i början av studien för att 
inspirera till vidare läsning. Citatet medförde också en känsla av hur det kan vara att veta hur 
att döden närmar sig. Vid provsökningen av artiklar fanns tillräckligt många av intresse. Valet 
att bygga studien på vetenskapliga artiklar gjordes även, då författarna till denna studie ansåg 
att fler informanter kunde beskriva sin berättelse om hur de upplevde hälsa och ohälsa vid 
livets slutskede. De inkluderade artiklarna innehöll mellan 8 – 40 intervjuer. I jämförelse med 
självbiografier, då ett färre antal böcker hade läst eller intervjustudie då färre individer hade 
intervjuats ger artiklarna ett bredare perspektiv. Däremot hade ett större antal artiklar kunnat 
inkluderas för att få ett mer tillförlitligt resultat.  
 
De valda artiklarna innehöll patientens perspektiv på livets slutskede. En artikel hade delar 
med andra perspektiv såsom närstående och vårdare. Denna artikel inkluderades trots detta i 
studien då patientens perspektiv var det som lästes och användes. Informanterna i artiklarna 
led av olika sjukdomar vilket inte har varit av betydelse för resultatet då ingen specifik 
diagnos valdes för studien. Ett bredare spektra antogs eftersom det var hur hälsa och ohälsa 
överlag kom till uttryck som var av intresse för studiens syfte och inte hur hälsa utifrån den 
specifika diagnosen speglades. Detta ansågs ge ett bredare resultat än om exempelvis cancer 
hade begränsat syftet. Ingen specifik ålder begränsade heller studien, mer än att deltagarna 
skulle vara över 18 år. Eftersom åldern på informanterna var 18 år eller äldre kan frågan 
ställas om åldern har påverkat resultatet. Vissa skillnader hade kanske påvisats om patienterna 
endast hade varit 70 och äldre och hade “levt sitt liv”. Det togs inte hänsyn till om det var 
kvinnor eller män som deltog vid intervjuerna i artiklarna. Om detta hade beaktats, hade 
kanske ett mer överförbart resultat för just gruppen kvinnor eller just gruppen män givits. 
Resultatet hade förmodligen blivit annorlunda om barn hade fått beskriva hälsa och ohälsa vid 
livets slutskede. Detta ansågs däremot inte ingå i allmänsjuksköterskans vardagliga arbete i 
första hand. Gruppen som undersöktes var män och kvinnor som vårdades i livets slutskede. 
Detta breda spektra har antagits då fokus har legat på hur hälsa och ohälsa visar sig i livets 
slutskede. Det kan inte generaliseras då det är den enskilda upplevelsen som visar sig i 

12 
 



resultatet. Dahlberg och Segesten (2010) förtydligar däremot hur vetenskapliga kunskaper 
måste kunna anpassas och komma till nytta för varje enskild individ. 
 
Artiklarna som ligger till grund för studien eftersöktes i databaser som författarna var väl 
förtrogna med. Dessa valdes för att inte tiden skulle läggas på navigering i själva databasen 
utan istället till att hitta artiklar. De databaser som användes var Cinahl, Pubmed och SweMed 
+.  Sökorden söktes upp i Svensk Mesh för att bli anpassade till databasernas språk så att 
sökningen skulle ge resultat med en gång. Vid sökning gjordes flera olika sökningar vilket 
ansågs vara ett bevis på att det fanns ett intresse av att hitta så relevanta och aktuella artiklar 
som möjligt. Det kan däremot också vara ett tecken på att inte rätt sökord har använts från 
början. Det som hade kunnat göra sökningen av artiklarna mer preciserad hade varit att välja 
en specifik diagnos exempelvis cancer. Istället valdes större sökord för att få ett bredare 
perspektiv. Det krävdes att många abstracts lästes igenom. Angående språk, har enbart artiklar 
på engelska valts ut då dessa ansågs mest relevanta. Detta kan medföra eventuella tolkningsfel 
då engelska inte är författarnas modersmål. Vidare ska tilläggas att författarna har försökt 
göra en noggrann översättning av texten för att undvika dessa tolkningsfel.  
 
Artiklarna var publicerade mellan 2005 och 2012.  Det fanns inga relevanta skillnader i 
resultatet mellan artiklarna beroende på publiceringsår. Det ansågs alltså inte ha betydelse för 
resultatet att den tidigaste var publicerad 2005 och den senaste 2012. Hälften av artiklarna var 
publicerade i Norden vilket kan ha betydelse för resultatet beroende på kulturella skillnader. 
Med kulturella skillnader menas exempelvis religion. Olika religioner kan medföra olika 
ritualer och seder vilket kan påverka upplevelsen av patientens situation av vården. Lindqvist 
och Rasmussen (2009) presenterar kulturella och religiösa faktorer som kan ha betydelse 
inom vård i livets slutskede som exempelvis fasta och andra kostvanor. Vården kan ha 
betydelse för patienten som kanske önskar personal av samma kön eller en tolk. Den enskilde 
individens upplevelse av hälsa vid livets slutskede har eftersökts vilket gör att trovärdigheten 
för studien bedöms vara hög.  
 
För att få ett mer tillförlitligt resultat har även citat från de valda artiklarna presenterats på 
dess ursprungliga språk. Detta för att få en mer verklig bild av infomanternas upplevelse av 
hälsa och ohälsa vid livets slutskede. Det framkommer också i vissa artiklar att informanter 
har avlidit under studiens gång. Deras intervjuer har ändå inkluderats i artikeln. Detta styrker 
denna studies tillförlitlighet då hälsa och ohälsa vid just livets slutskede har varit studiens 
syfte att besvara.  
 
Resultatdiskussion 
Vård i livets slutskede är människans sista fas i livet, men människan lever fortfarande och 
behöver för att upprätthålla sitt liv i kanske ett nytt kapitel för att hitta kraft att känna hälsa. 
Det framgick i resultatet hur viktigt det var för patienten att göra vardagliga saker som vid 
livets slutskede kunde förstås som ett tämligen stort projekt. Det kunde vara att träffa sin 
familj och då känna att trötthet och illamående inte var det som präglade mötet. Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver detta i form av begreppet livskraft och att det i vårdvetenskapliga 
perspektivet inte räcker med att bemästra sjukdomen eller annan ohälsa. Betoningen bör 
läggas på hur livskraften stöds och stärks så att individen kan genomföra sina små och stora 
livsprojekt.  
 
De sex S:en som presenteras i bakgrunden genomsyrar också resultatdiskussionen. Begreppen 
är inte endast till för att dokumentera omvårdnaden utan också ett sätt att hjälpa personalen att 
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samla kunskap om patienten för att kunna ge god vård i livets slutskede (Lindqvist & 
Rasmussen, 2009). 
 
Döden framgick i vissa fall som något naturligt men ändå fanns negativa tankar om den. Det 
fanns vissa strategier såsom att jämföra ålder i dödsannonser eller planera sin begravning för 
att hantera tankarna. Det fanns hopp om att få avsluta sitt liv snabbt och inte behöva lida 
innan döden. Lloyd-Williams, Kennedy & Sixsmiths (2007) belyser att det kanske inte är 
själva döden som är det som skrämmer utan tiden innan. Det bekräftas också att det finns 
strategier hos patienter, som att planera begravning, så att ingen annan skulle behöva göra. 
 
I samband med sjukdom hamnade patienten i en beroendeställning som kunde sänka 
livskvaliteten för patienten vid livets slutskede. Med detta menades att patienten kunde bli 
mindre, eller inte alls delaktig, vilket kunde bidra till ohälsa. Bristen på delaktighet i vården 
beskrevs även som en bidragande faktor till den minskande självständigheten för patienten. 
Det framkom däremot att vissa informanter tyckte att det kunde vara skönt att lämna över 
ansvaret till någon annan. Utmaningen blir att få patienten mer delaktig i sin egen vård trots 
en svag kropp. Trots denna svaghet och orkeslöshet är det viktigt att låta patienten vara 
delaktig i sin vård. Det beskrivs i Ernst, Berger, Weissflog, Schröder, Körner, Nieder, Wieser, 
Brähler och Singer (2013) att patienter i vissa fall kan tycka att det är skönt att lämna över 
besluten till  en läkare som arbetat under många år. Det beskrivs som en fysisk och psykisk 
börda som följer när man förlorar kontrollen över sin kropp och de medicinska besluten. 
Patientdelaktighet definieras av Eldh (2009) som att patienten ska ta del i beslut om sin vård 
och behandling. I hälso- och sjukvårdslagen (1997:142, 2 §) tydliggörs det att patienten ska 
ges förutsättningar att vara delaktig i beslut och ha möjlighet att uttrycka sin egen vilja. 
Socialstyrelsen (2005) genom Eldh (2009) påpekar att det är vårdarens skyldighet att ge 
förutsättningarna för patientdelaktigheten 
 
Patienterna beskrev att de inte ville vara en börda för andra. De valde då hellre att inte prata 
om sina känslor med närstående angående livets slutskede. Det tycktes finnas ointresse från 
vårdens sida av att prata om patienters situation (Kennedy & Sixsmiths, 2007). Gidlund 
(2013) berättar om sitt sätt att kommunicera. Hans plan var att skapa en kanal där han kunde 
berätta för sina nära hur han mådde sin sista tid i livet. Han bestämde sig för att skapa en 
blogg, en blogg som skulle bli en mötesplats, men också en envägskommunikation med 
omvärlden. Han fortsätter beskriva att han kanske skriver om banala saker, “om att hålla om 
varandra och att verkligen mena det. Om att se sina barn. Om att vara med dem så mycket 
som det bara går. Jag skriver om att låta livet ta plats medan man fortfarande lever”. Runt 
patienten i vård i livets slutskede, finns många sätt att kommunicera och i många fall flera att 
kommunicera med. Därför måste alla kanaler användas för att främja hälsa och minska ohälsa 
för patienten, såväl verbala som skriftliga kanaler. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 
hur viktig del av vården som samtalet är. Det kan vara enkelt men ändå problematiskt att ha 
ett vårdande samtal.  
 
Resultatet utger att det som uttrycks som hälsa ofta har en sida som också skapar ohälsa för 
patienten. Ett exempel på detta är relationer som ger patienter glädje och trygghet men också 
skapar känslan av att familjen eller närstående i vissa fall saknade förmågan och kanske också 
viljan att exempelvis prata om patientens funderingar kring sitt hälsotillstånd, som innebar att 
de inte skulle leva så länge till. Detta stycke kan förknippas med S:et sociala relationer då 
man ska bevara relationer och umgänge med närstående (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 
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Begrepp som livskvalitet och relationer hittades i resultatet som uttryckte hälsa och ohälsa för 
patienten. De kände sig som en börda för andra, inför såväl närstående som vårdare. Det 
visade sig vara en brist på att vara självständiga. Kommunikation och delaktighet är 
ytterligare två begrepp som kan urskiljas vara av betydelse när patienten befinner sig i livets 
slutskede. Dessa begrepp kan göra att vård i livets slutskede kan bedrivas på ett bättre sätt när 
det gäller att främja hälsa och minska ohälsa hos patienten. Eftersom patienter som vårdas i 
livets slutskede kan ha svårigheter att kommunicera på grund av såväl kroppsliga som 
psykosociala hinder är kommunikationen ett extra viktigt verktyg för att bedriva god vård i 
livets slutskede. I Lenherr, Meyer-Zehnder, Kressig, Reiter-Theil (2012) belyser patienterna 
tidsbristen hos personalen som en faktor till att det blir mindre djupa samtal. Även närvaron 
av andra patienter anses förhindra dessa samtal. I Jones, Chan och Wong (2013) betonar 
sjuksköterskor vikten av att lära känna patienterna genom samtal. Det beskrivs däremot vara 
svårt att finna tid till detta. Sjuksköterskorna beskriver att de tar tillfälle i akt att samtala när 
patienten exempel får medicin (ibid.). Här kan två andra S urskiljas, självbild där patienten 
ska få stöd i att bevara sin identitet och självbestämmande där stöd till delaktighet och 
meningsfullhet ska ges (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 
 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan vårdmiljön användas som ett vårdande redskap. 
Utifrån patienters behov kan miljön utformas. Här kan även patientens hem diskuteras som 
vårdrummet, då det blir allt vanligare att patienter vid livets slutskede vill tillbringa sin sista 
tid hemma. Finns det inga medicinska argument till att inte göra vårdrummet så trevligt och 
ombonat som möjligt bör detta göras genom exempelvis färg, tapeter och målningar.  
 
Informanterna upplevde att vårdarna hellre pratade om kroppsliga problem än existentiella. I 
vissa fall upplevdes vårdarna till och med ointresserade av patientens hälsa. I Lowey, Norton, 
Quinn och Quill (2013) förstärks detta när en informant beskriver att läkaren kommer in och 
lyssnar och sedan går därifrån direkt. Läkaren presenterar endast det kroppsliga bekymret,  
exempelvis det svaga hjärtat. Informanterna önskar en mer detaljerad information om sitt 
tillstånd eftersom det kan bidra till en mer delaktig vård och en förberedelse inför döden. 
Salander (2002) genom Lindqvist och Rasmussen (2009) belyser att de svåra möten som 
upplevs som positiva är de dialoger som inte bara innehåller information utan är ett möte som 
tar ursprung från den unika patientens situation. Samtalet om döden är en av de största 
svårigheterna i omvårdnaden. Här diskuteras samtycke och summering där patientens behov 
av samtal ska styra (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 
 

Det framkom att smärta var ett orosmoment för patienten. Bragée och Bragée (1999) belyser 
värdet av att bli bekräftad i sin smärta. De skriver att när patienten möter någon att lita på, 
som bekräftar lidandet är ett stort steg avklarat. Wiklund (2003) skriver om lidandeberättelsen 
som något som innebär en möjlighet för patienten att på nytt förankras i sig själv, i världen 
och i tiden. Genom att sätta ord på det man upplever kan man göra dessa erfarenheter till sina 
egna, och på det viset närma sig sig själv. Patientens lidande och liv hör ihop. Då 
lidandeberättelse kan relatera till människans livsberättelse öppnas en möjlighet för patienten 
att se en mening med lidandet. Det innebär också att man kan upptäcka att man lärt sig något i 
sitt möte med lidandet. Enligt S:et symtomlindring är det patientens behov och önskan av 
smärtlindrig som ska styra (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 

Att hälsa för en patient också kan vara ohälsa, stämmer inte alltid enligt resultatet i studien. 
Religion och hopp uttryckdes av informanterna som något som i detta fall enbart skapade 
hälsa vid livets slutskede. Pevey, Jones & Yarber (2008) bekräftar detta. Informanterna 
berättar att de fann stöd i att någon annan, Gud, hade kontroll över deras liv. De beskrev även 
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att de hade en personlig relation till Gud, de kommunicerade med Gud och det skapade 
trygghet för dem. Gud var någon som kunde lyssna på alla tankar och funderingar kring 
omständigheterna när närstående inte kunde förstå deras känsla. Himlen beskrivs som en lugn 
plats att komma till efter döden.  
 
Då religion och religiösa funderingar tas upp som en viktig del vid livets slutskede bör de 
beaktas, och erbjudas stöd när en patient närmar sig döden. Om religion är något som funnits 
hos informanterna innan sjukdom eller om det är något som börjat utövas när man närmar sig 
döden är inget som kan tydas i artiklarna, men något som väcker intresse hos författarna till 
denna studie. 
 
Förslag på fortsatt forskning kan vara hur man får patienter som vårdas i livets slutskede mer 
delaktiga, samt på vilket sätt kommunikationen med patienten kan utvecklas så att 
delaktigheten anpassas till den specifika individens behov. Dahlberg och Segesten (2010) 
belyser den mellanmänskliga kommunikationen som kan vara svår då hinder kan uppkomma i 
den vardagliga förståelsen människor emellan. Inom vården är kommunikation särskilt viktig 
och kan vara svårare att förstå och genomföra än inom andra områden. Det ställs då höga krav 
på vårdaren att vara ännu mer öppen och följsam.  
 
Slutsats 
Det finns riktlinjer och begrepp som kan användas för att främja hälsa och minska ohälsa för 
patienter i livets slutskede. Det finns oklarheter som kan förknippas med osäkerhet hos 
patienten, närstående och vården. Fokus bör ligga på vad hälsa och ohälsa innebär för den 
enskilda patienten. Att kommunicera kring önskemål och tankar med patienten och närstående 
och göra dem mer delaktiga, exempelvis i den vård som bedrivs eller de beslut som tas kan 
vara en nyckel och det som försiktigt kan urskiljas vara ett behov hos patienten. Detta kan i 
sin tur främja hälsa och minska ohälsa, i såväl små som stora livsprojekt hos patienten vid 
vård i livets slutskede.  
 
Trots ohälsa som smärta, oro och andra symtom, verkar det finnas en gnista hopp och sunda 
tankar kring döden och den tiden som är innan den. Det verkar finnas hälsa. Det finns ett lugn, 
och en fridfullhet över sitt levda liv och över att avsluta det. Visst är det underbart! 
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Databassökning     Bilaga 1.  
       
   

Databas Sökdatum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Cinahl* 26/11 - 2013 ”Attitude to health” 9893 
 

  

+”Dying” 59 1 
     

Cinahl* 26/11 - 2013 ”Quality of life” 36 728 
 

  

+”Patient attitudes” 984 
 

  

+”End of life” 29 3 
     

Cinahl * 4/12 - 2013 ”Dying patients” 872 
 

  

+ ”Terminal care” 413 
 

  

+”Support” 94 1 
     

Cinahl* 4/12 - 2013 ”Quality of life” 38 857 
 

  

+”Attitude to death” 180 
 

  

+”Decision making” 34 1 
     

Cinahl* 4/12 – 2013 ”Attitude to death” 4441 
 

  

+”Terminally ill patients” 769 
 

  

+”Life and death” 14 1 
     

Pubmed ** 12/10 - 2013 ”Attitude to death” 3956    
 

 
 

 
 

+ ”Terminal illness” 69 1 

 
 

 
 

  
 

 
 

Swemed+ 12/10 – 2013 ”Terminalvård” 1126 
 

  

+ ”Anpassning” 8 2 

 
 
* I sökningen har peer-reviewed markerats och åren har avgränsats från 2005 - 2013. 

**I sökningen har åren avgränsats från 2005 - 2013. 

 



Artikelöversikt     Bilaga 2.  

 

Författare, år 
& land 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Andersson, M. 
Hallberg, I. 
Edberg, A.K. 
 
2008 
 
Sverige 

Att utreda 
undersöka 
upplevelsen av 
aspekter som leder 
till ett bra liv vid 
livets slutskede 
bland människor i 
kommunal vård. 

Kvalitativa intervjuer 
med 17 informanter.  
Patienter som levde 
mer än 12 månader 
efter studiens slut 
exkluderades. 

Det som gav ett gott 
liv i livet slutskede 
var självständighet, 
att njuta av 
vardagen och att få 
vara hemma. Viktigt 
vara att fortfarande 
känna sig behövd 
och att livet kändes 
fullbordat vid 
döden.   

Hög 

Axelsson, L.   
Randers, I. 
Jacobson, S. 
Klang, B. 
 
2012 
 
Sverige 

Att beskriva och 
belysa betydelsen 
av att  vara 
allvarligt sjuk och 
leva med 
hemodialys när 
man närmar sig 
slutet av livet. 

Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 
Öppna frågor 
användes för 
kvalitativa intervjuer. 
6 deltagare 
intervjudes. Urval 
gjordes från fyra 
olika dialysenheter i 
Sverige.  

Övergripande 
visade studien att 
svårt sjuka med 
hemodialys 
som  närmade sig 
döden innefattade 
lidande men 
samtidigt försoning 
och välbefinnande. 

Hög 

Axelsson, L. 
Randers, I. 
Lundh 
Haggelin, C. 
Jacobson, S. 
Klang, B. 
 
2012 
 
Sverige 

Att beskriva inre 
tankar och känslor 
relaterade till död 
och döden när man 
närmar sig döden 
och lever med 
hemodialys. 

Deskriptiv kvalitativ 
design. Intervjuer 
med 8 informanter. 
Valda från fyra olika 
dialysenheter. 

Att anpassa sig till 
döden är att se den 
som naturlig. Att 
vara ensam med 
existentiella tankar 
utgör en önskan att 
inte belasta 
familjen. 

Hög 

Blinderman, 
C. 
Cherny, N. 
 
2005 
 
Israel 

Att bedöma i 
vilken 
utsträckning 
existentiella 
farhågor var 
närvarande, hur de 
uttrycktes och i 
vilken grad de 
orsakat lidande. 

Öppna och riktade 
frågor ställdes i en 
intervju med 40 
informanter. Obotlig 
cancer var diagnosen 
för informanterna. 

Resultatet 
involverade ämnen 
som självständighet, 
värdighet, hantering 
av sjukdomen och 
livet i stort. Frågor 
om hopp och 
spirituell hälsa 
diskuterades också. 
Sist togs tankar om 

Medelhög 

 



döden upp. 

Dzul-Church, 
V. 
Ciminio, J. 
Adler, S. 
Wong, P. 
Anderson, W. 
 
2010 
 
USA 

Att beskriva svårt 
sjukas upplevelser, 
bekymmer, 
inställning och 
perspektiv om 
vård i livets 
slutskede för 
dåliga 
inneliggande 
patienter. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Öppna 
frågor med 20 
informanter. 
Läkare valde de 
patienter han trodde 
skulle dö inom 12 
månader. 

Svåra livshändelser 
såsom 
främlingskap, 
hemlöshet, 
missbruk och 
fängelse formade 
patienter med svår 
sjukdom i denna 
studie.   

Medelhög 

Eliott, J. 
Olver, I. 
 
2009 
 
Australien 

Att låta patienter 
vid vård i livets 
slutskede prata om 
hopp. 

Kvalitativa intervjuer 
med 28 informanter. 
Inklusionskriterier 
var att patienten 
troligen skulle vara 
avliden inom tre 
månader. 

Tre aspekter av 
hopp kom fram i 
studien. 
Hopp som 
betydelsefull för 
livet. Hopp, livet 
och döden. Samt 
hopp som 
förändrade i livet. 

Medelhög 

Ellefsen, B. 
 
2012 
 
Norge 

Att beskriva hur 
äldre människor 
med livshotande 
sjukdom upplevde 
och hanterade sin 
situation. 

Deskriptiva 
kvalitativa intervjuer 
med 10 informanter. 
Informanterna som 
ansågs kunna delta 
valdes ut av vårdare 
på den aktuella 
vårdplatsen. 

Livet med obotlig 
sjukdom beskrevs 
som ambivalent, att 
möta döden, 
vemodiga dagar, 
tacksamheten för 
små saker och en 
känsla av att vara 
övergiven.  

Medelhög 

Law, R. 
 
2009 
 
Storbritanien 

Att undersöka hur 
patienterna ser på 
sjuksköterskans 
sätt att bemöta 
känslomässiga 
behov vid vård i 
livets slutskede. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Endast patienternas 
perspektiv har 
används  till studiens 
resultat. 

Sjukdomen gjorde 
patienterna  
introverta och 
upptagna av sin 
sjukdom.  

Hög 

Melin-
Johansson, C. 
Axelsson, B. 
Danielson, E. 
 
2006 
 
Sverige 

Att beskriva 
cancersjukas 
perspektiv av 
livskvaliteten vid 
livets slutskede 

Fokusgruppstudier. 
5 informanter. 
De flesta informanter 
hade metastaser och 
levde en kort tid efter 
studien. 

Det ansågs viktigt 
att värdera sitt 
vardagliga liv och 
hålla det positivt. 
Ha ett lindrat 
lidande ansågs 
också viktigt. Att 
behålla sociala 
relationer. Sist 

Hög 

 



beskrevs hantering 
av livet trots 
sjukdom. 

Wrubel, J. 
Acree, M. 
Goodman, S. 
Folkman, S. 
 
2009 
 
USA 

Att undersöka hur 
obotligt sjuka 
cancerpatienter 
och AIDS-
patienter  upplevde 
sin vardag. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer med 32. 
Informanterna valdes 
av patienters läkare 
som bedömde att 
patienten hade en 
överlevnad på 6 – 12 
månader. 

Beskrivs att det inte 
finns något bra sätt 
att hantera 
sjukdomen, 
vardagen präglas 
trots positiv attityd 
och av symtom och 
lidande. 
 
 

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Exempel på innehållsanalys    Bilaga 3.  
 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Being severely ill means 
losing control over the 
deteriorating body.  
Att vara sjuk betyder att 
man förlorar kontrollen 
över den försämrade 
kroppen.  

Kontroll över sig 
själv vid livets 
slutskede 

Kontroll    Förlorad 
kontroll 

 

 

 

Stories about the relief of 
placing oneself in the 
hands of others where told 
wich ment being able to 
relax as they felt safe and 
secure.   
Lättnaden över att vara i 
händerna på någon annan 
gav trygghet och säkerhet. 

Trygghet att 
lämna över 
ansvaret 

Slippa 
ansvar 

Lättnad  

 

 

Värdighet, 
Självständighet 

Trying to maintain control 
in life is also a struggle to 
maintain dignity and 
autonomy at the end of life.  
Försök att behålla kontroll 
i livet är också en kamp att 
försöka behålla värdighet 
och självständighet i livets 
slut.  

Försöker 
bibehålla 
värdigheten och 
självständigheten 
genom kontroll 

Kontroll Behålla 
kontroll.  

 

 

Lundman & Graneheim (2012, s. 194) 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



Kvalitetsbedömning                        Bilaga 4. 
                    
 
A. Syfte med studien?  
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  
Ja   Nej     
 
B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för undersökningsgrupp tydligt beskrivna? 
(Inklusion- och exklusionskriterierna ska vara beskriva.)  
 
Ja   Nej                
 
Var genomfördes undersökningen? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Urval- finns det beskrivet var när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval  
 Snöbollsurval  
 Teoretiskt urval  
 Ej angivet 

 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund).  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är undersökningsgruppen lämplig ? 
Ja     Nej     
 
B. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet? (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
 
Ja     Nej     
 
Beskriv:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv: 
………………………………………………………………………………………………… 

 



 
Ange datainsamlingsmetod:  

 Ostrukturerade intervjuer  
 Halvstrukturerade intervjuer  
 Fokusgrupper  
 Observationer 
 Video-/bandinspelning 
 Skrivna texter eller teckningar  

 
Är data systematiskt samlade ( finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
Ja     Nej     
 
D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
…………………………………………………………………………………………………  
 
Ange om:  

 teman är utvecklade som begrepp  
 det finns episodiskt presenterade resultat 
 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna.  
 svaren är kodade 

 
Resultatbeskrivning:  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
Ja     Nej     
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges.)?  
Ja     Nej     
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
Ja     Nej     
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
Ja     Nej     
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja     Nej   
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja     Nej     
 
E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja    Nej   
 
Stöder insamlade data forskarens resultat?  

 



Ja     Nej     
 
Har resultaten klinisk relevans?  
Ja     Nej     
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja     Nej     
 
Finns risk för bias?  
Ja    Nej     
 
Vilken slutsats drar författaren?  
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Håller du med om slutsatserna ?  
Ja     Nej    
  
Om nej, varför inte?  
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ska artikeln inkluderas?  
Ja     Nej     
 
 
 

Forsberg & Wengström, 2003.  
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