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SAMMANFATTNING 

Att vårda den döende kan vara omtumlande. Vissa sjuksköterskor är rädda för döden och har 

svårt att hantera sina känslor om döende och döden samtidigt som de tar hand om den 

döende patienten. Problemet ligger i att det är svårt för sjuksköterskan att balansera sina 

egna känslor medan hon tar hand om patienterna, patienten ligger i fokus. Det gäller att 

sjuksköterskan kan ta hand om patientens känslor och upplevelser på ett bra sätt utan att 

sjuksköterskans känslor tar över. Sjuksköterskan måste vara lyhörd, och att göra så mycket 

som möjligt för att patienten ska kunna dö med värdighet och uppleva en god död. 

Vårdteoretikern är Katie Eriksson och utgår ifrån hennes begrepp lidande, hälsa och 

människa. Bakgrunden handlar om sjuksköterskornas roll inför vårdandet samt de anhörigas 

perspektiv. Syftet med detta arbete är att beskriva upplevelser och känslor hos patienter som 

befinner sig i livets slutskede inför döden. Metoden består av en kvalitativ litteraturstudie 

med deskriptiv design och utgår ifrån Graneheim & Lundmans analysprocess (2004) med 

manifest metod. Bland resultatet hittades det tre kategorier, acceptans inför döden, sorg och 

tro. Slutsatserna är att upplevelser är något unikt och personligt. Patienterna i biografierna 

upplevde innan de dog en acceptans inför döden.  

Nyckelord: döden, döende, kvalitativ, Litteraturstudie, palliativ, upplevelser 

Abstract 

The caring of the dying can be difficult. Some of the nurses are afraid of death and has a 

hard time to confront their feelings meanwhile they care for the patients. Problem is at 

the caring of the dying patients meanwhile the nurses are not feeling comfortable with 

the caring as they are too much emotional, the patient are in focus. It’s up to the nurse to 

take care of the patient’s emotions and experiences in a good way without their own 

feelings take over. The nurse must be responsive and make everything in their power so 

that the patient can die with dignity and to experience a good death. The care theorist is 

Katie Eriksson and her concepts on human, suffering and health. The background is 

about the nurses part before caring and the role of the families. The aim is to describe 

patients who are in late palliative phase experiences before death. The method use in this 

composition is a qualitative literature study, descriptive design and the analyze method is 

from Graneheim & Lundman (2004). The result was in three categories, acceptance of death, 

sadness and faith. Conclusions is that experiences is something that is unique and personal. 

The patients in the biographies experienced before death acceptance of the disease and an 

acceptance of death. 

Keywords: death, dying, experiences, literature review, palliative, qualitative
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1 INLEDNING 

 

 I min framtida yrkesroll som sjuksköterska, kommer det att ingå att träffa patienter som 

befinner sig i livets slutskede. En av uppgifterna blir då att öka möjligheterna till att 

patienten ska få ett så bra slut som möjligt. Under min tid på verksamhetsförlagd utbildning 

var jag på en palliativ avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Där blev jag intresserad av 

att skriva detta arbete i syfte med att få möta min rädsla för döden och att få sätta mig in i 

hur patienterna upplever och känner det. Författaren har sett under utbildningens gång att 

det finns sjuksköterskor som har svårt att hantera döende patienter, och därmed objektifierar 

patienten för att kunna hantera sina egna känslor inför livets slut. Sjuksköterskan behöver 

kunna bearbeta och hantera sina egna känslor för att kunna ge god omvårdnad till den 

döende. Detta i sin tur med god omvårdnad ökar det chansen att kunna hantera patientens 

känslor, värderingar och önskemål ur ett subjektivt patientperspektiv, och förhindrar att 

patienten blir objektifierad. 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är det av stor vikt att låta patienten förbli en människa, 

och inte bli ett objekt som sjuksköterskan försöker undvika på grund av sina egna känslor. En 

patient som står inför döden har inte lika mycket tid kvar jämfört med en frisk person, 

därmed är arbetet med en döende person mycket annorlunda jämfört med vanligt 

omvårdnads arbete. I de fall där en döende patient behöver något eller vill kommunicera, 

måste han få göra det direkt, det går inte att vänta eller att skjuta upp det. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden tas innebörden av begreppen palliativ och palliativ vård samt begreppet god 

död i omvårdnad av döende patienter upp. Tidigare forskning kommer att vara indelad i 

sjuksköterskans roll vid god palliativ omvårdnad samt de anhörigperspektivet och 

sjuksköterskans roll. Det vårdteoretiska perspektivet utgörs av Katie Erikssons begrepp om 

människan, lidande och hälsa, och till sist kommer styrdokument och problemformuleringen 

att presenteras. 
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2.1 Palliativ vård och begreppet palliativ 

Innan palliativ vård kan ges får patienten först och främst kurativ vård. Kurativ vård inriktar 

sig på att bota sjukdomen oavsett vad patienten får för biverkningar, då chanser finns för 

överlevnad. När bot inte längre är möjligt får patienten istället palliativ vård (Glimelius, 

2005). Ordet palliativ kommer från latinets ”pallium”, som betyder mantel och är en symbol 

för lindrande. Palliativ vård ska inte förlänga eller förkorta livet, då döden är en naturlig del 

av livet, vården ska istället vara lindrande för den döende (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & 

Ullricha, 2002). Enligt World Health Organisations (WHO, 2002) definition så är den 

palliativa vården avsett för att lindra lidande när en person har en livshotande sjukdom. 

Oavsett ålder eller diagnos så ska alla patienter som behöver palliativ vård kunna få en 

förbättrad livskvalité och symtomlindring. Patienter som befinner sig i livets slutskede får 

därmed palliativ vård. 

I palliativ vård finns det något som kallas för de fyra hörnstenarna. De fyra hörnstenarna 

består utav symtomlindring, samarbete, kommunikation och stöd till närstående. Den första 

hörnstenen handlar om att patienten ska kunna få den lindring av symtom som behövs, 

såsom mot smärta, oro och illamående bland annat. Det är även viktigt att ta hänsyn till 

patientens integritet och autonomi. Symtomlindringen är inte enbart mot fysiska besvär men 

även mot sociala, psykiska och existentiella behov.  Den andra hörnstenen handlar om ett bra 

samarbete med ett mångprofessionellt arbetslag, det vill säga att läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor och även kuratorer är inblandade. Det mångprofessionella arbetslaget gör så 

att arbetet med patienten som är i ett palliativt skede får den bästa tillgängliga hjälp.  Den 

tredje hörnstenen är kommunikation, det är till för att främja patientens livskvalitet. 

Kommunikation bygger på mellan arbetslag och även förhållandet mellan patienten och 

dennas närstående. Den fjärde handlar om att ge stöd till de närstående under sjukdomen 

och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Livets slutskede är den vårdfas som kallas för sen 

palliativ fas, med det menas att när en patient befinner sig i livets slutskede, då det inte går 

att undvika döden, inom en framtid. Det är när vården ändras ifrån att vara livsförlängande 

till att vara lindrande.  

2.2 Begreppet god död i omvårdnad av döende patienter 

Sandman & Woods (2003) och Field & Cassel (1997) framhåller att någon tydlig förklaring 

till begreppet god död saknas, trots att det används i vetenskapliga formuleringar i stora 

delar av världen. Föreställningar om vad en god eller dålig död innebär, har skapat mycket 

diskussioner. Begreppet ska inte tolkas entydigt, utan formas utifrån varje enskild individ.  



3 

Människans tro, andlighet, kultur samt personliga upplevelser är grunden för hur varje 

specifik människa önskar uppleva sin död. Ternestedt (1998) och Tan & Manca (2013) 

framhåller att lindra symtom såsom smärta, ångest så är det lättare för en patient att dö en 

god död, och att patienten får dö med värdighet. Under den tid människan har kvar i livet är 

det till stor del vårdpersonal som tillgodoser att den döende patienten får en god omvårdnad 

som bidrar till god livskvalitet, vilket slutligen leder till en god död. Patienterna önskar att 

vårdpersonal ska vara lyhörd och att dem ska kunna informera om döden och kring 

sjukdomen. Vidare är det viktigt att patienten får bestämma vart han ville dö och rätten till 

att själv vara med och välja sin behandling. Vårdgivarnas möjligheter att tillmötesgå 

patienternas önskningar är mycket liten på grund av att dessa inte blivit uttalade enligt 

National Hospice and Palliative Care Organization [NHPCO] (2010).  Mycket få patienter har 

funderat över hur de vill bli bemötta när de är döende. En sak utgör inte en god död utan 

olika patienter vill olika saker innan de dör. Saunders kärnbegrepp i vården av de döende är 

att tillfredsställa de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven, med målet att den 

döende patientens värdighet och livskvalitet skulle upprätthållas (Saunders & Baines, 1984). 

Saunders framhöll dessutom teamarbete som betydelsefullt och insåg även vikten av det 

psykosociala stödet för både patient och dennes närstående. 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kommer att vara indelad i sjuksköterskans roll vid god palliativ 

omvårdnad samt de anhörigperspektivet och sjuksköterskans roll. Hur det har gåtts tillväga 

via sökningar och artiklar som valts för tidigare forskning samt bakgrund se bilagorna A och 

B. 

2.3.1 Sjuksköterskans roll vid god palliativ omvårdnad 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan urskilja signaler både hos patienten och anhöriga, och 

att olika bedömningar av symtom efterfrågas (Friedrichsen & Petersson, 2005). Ett exempel 

ifrån det är att kunna se att illamående leder till att inte kunna äta och därmed kunna dämpa 

illamåendet innan det uppstår. Sjuksköterskan ska även kunna se konsekvenser av de 

psykiska symtomen och ha kunskap om olika psykologiska tillstånd såsom hopp, förtvivlan, 

som är av stor betydan i den palliativa vården och ett område som prioriteras, vilket innebär 

att det måste finnas hög medicinsk kompetens för att det ska fungera.  

Då sjuksköterskan har en viktig roll inom palliativ vård är det viktigt att hon är uppdaterad i 

de nyaste vetenskapliga studierna, för att kunna ge den bästa omvårdnaden till patienten. 
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(Friedrichsen & Petersson, 2005). Vårdpersonal saknar ofta nödvändig kunskap kring vilken 

vård som ska ges till en person som är i behov av palliativ vård, och för att patienten ska 

kunna få palliativ vård så krävs det en adekvat bedömning från en läkare som då fattar beslut 

om palliativ vård är aktuellt. Sjuksköterskan har ansvar för att omvårdnadsarbetet blir utfört 

på ett sätt som är det bästa för patienten som är i behov av vård. De komplexa problem som 

finns kan skapa en känsla av frustration och otillräcklighet hos sjuksköterskorna. 

Det är en krävande roll att ge omvårdnad till den döende och sjuksköterskor i akutvård och 

palliativ vård har visat sig ha högre nivå av dödsångest än de av sjuksköterskor inom andra 

avdelningar såsom ortopeden. (Peters m.fl., 2013). För att kunna ta hand om en döende 

patient är det viktigt att sjuksköterskan uppskattar sitt arbete, och har energi för att kunna 

lägga ner engagemang i sitt arbete för att kunna bistå den döende patienten med spirituell 

och psykologisk support för att patienten ska känna sig trygg. När ett engagemang finns är 

det lättare för sjuksköterskan att kunna balansera sina känslor vid omvårdnaden av patienten 

(Araújo, Silva & Francisco, 2004).  

Det kan vara svårt för sjuksköterskan att sätta sig in i patientens känslor, och för att det ska 

kunna ske på ett bra sätt så måste sjuksköterskan kunna upprätthålla kontinuerlig 

kommunikation som ett sätt att bygga en tillitsfull relation, och på så sätt få en bredare 

förståelse för patientens känslor och upplevelser. Sjuksköterskan måste träna upp sin egen 

medvetenhet och skaffa sig en ökad reflektion kring omvårdnaden och att verkligen kunna 

lyssna på patienten. Dock kan aldrig en person veta vad en annan person känner utan det kan 

enbart finnas en ömsesidig förståelse för känslorna (Udo, Melin-Johansson, Henoch, 

Axelsson & Danielson, 2014). 

Attityder till vårdande av döende patienter kan även påverkas av kulturella och religiösa 

aspekter. Vissa sjuksköterskor undviker tankar på döden på grund av rädsla inför det. En 

speciell supportgrupp och träning kan vara bra för att sjuksköterskor ska lära sig att bättre 

kunna handskas med accepterandet av döden (Braun, Gordon & Uziely, 2010). Att avsätta tid 

för att kunna möta de psykosociala behoven, då det inte går att skynda på i mötet med de 

svårt sjuka patienterna är en viktig lärdom. Många sjuksköterskor lever sig in i döden, det vill 

säga att dem verkligen tar döden som något personligt. Vissa sjuksköterskor kan bli rädda 

och andra blir ledsna när det tänker på döendet och kan till och med ha tänkt på att byta jobb 

för att den mentala påfrestningen med döden blir för tung för sjuksköterskan att bära. Wu & 

Volker (2009) och Johansson & Lindahl (2010) berättar att de flesta av sjuksköterskorna som 

tänker så har valt att stanna på grund av värdet i att kunna ge patienten en så god död som 

möjligt och vill vara med i det ögonblicket.Det har även framkommit att sjuksköterskor kan 

känna det som en moralisk plikt att hjälpa patienter att dö värdigt och så bekvämt som 

möjligt. Hos de flesta sjuksköterskor så handlar det om att sjuksköterskor vill vara där och 



5 

hjälpa till när en patient dör, även om situationen är väldigt stressande för dem själva. Det är 

även viktigt att vara nära patienten, det vill säga att skapa sig en relation till patienten. Ibland 

förekommer det att relationen blir för nära och sjuksköterskor blir emotionella när patienten 

dör (Johansson & Lindahl, 2010). 

2.3.2 Anhörigperspektivet och sjuksköterskans roll 

De närståendes delaktighet i vården är till för att patienterna aldrig ska känna sig ensamma i 

livets slut och därför bör även de anhöriga inkluderas i vården. Närstående är oftast de som 

känner patienten bäst och vet vad som är viktigt för denne, varför det är betydelsefullt att ta 

hänsyn till närståendes uppfattning för att nå en så bra vårdkvalitet i livets slut som möjligt 

(Ternestedt 1998). Tan & Manca (2013) och Costello (2006) beskriver en god död, som en 

väntad, fridfull och stillsam död som innebär att patient och familj har hittat en grund att stå 

på gällande sjukdomen och dess symtom. Det beskrivs också att de anhöriga lägger stor vikt 

vid att sjuksköterskan ska kunna ta hand om den döende, och att det är av värde att 

sjuksköterskan ska göra den sista tiden av livet för patienten så bra som möjligt, för att en 

god död ska inträffa. 

Det händer att patienter och familjer kan frukta ett dåligt döende ännu mer än döden själv. 

En dålig död kan anses vara att processen dra ut på tiden, att patienten är rädd, och inte är 

tillräckligt smärtlindrad. En dålig död kan även vara att familjen inte var redo för att 

patienten skulle dö eller att patienten inte var redo.  För att undvika en dålig död så kan 

patienter och anhöriga bli bättre informerade om hur patienten mår Det är också viktigt att 

ett de närstående får ett fullgott stöd så att de närstående känner sig omhändertagna och 

lugna, när döden inträffar Familjen kan uppleva sig att vara som en belastning för patienten 

om patienten kanske önskar att få dö ensam, men inte tillåts det på grund av att familjen är 

där tillsammans med den döende (Kehl, 2006; Rhodes, Mitchell, Miller, Connor & Teno, 

2008).  

Tillräckligt med tid och god information är viktigt för att sjuksköterskorna ska kunna 

möjliggöra patienternas och de närståendes önskningar inför döden och för att patienten inte 

ska dö ensam. Bristfällig information kan påverka patientens möjligheter till att ta farväl och 

förbereda sig inför döendet, och minska familjens delaktighet och acceptans, och även 

försvåra en fridfull död, patientens eget val av dödsplats samt livskvalitet (Shockett, Teno, 

Miller & Smart, 2005) 

.  
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

Arbetet har valts att utgå utifrån vårdteoretikern Katie Erikssons begrepp om människan, 

lidande och hälsa på grund av att belysa människan och att få en djupare förståelse för hälsa 

och lidande som har betydelse för vård i livets slutskede  

2.4.1  Människan 

Eriksson (1997, 2000) menar att människan som helhet är kropp själ och ande. Eriksson 

menar även på att livet innefattas i helhetssynen på människan, och att den levande 

människan är så mycket mer än bara en kropp, människan har livsvilja, önskningar, 

fantasier, tankar, hopp, tro, känslor och drömmar. Eriksson menar även på att alla 

människor är naturliga vårdare, och med det menas det att alla människor kan vårda. 

Eriksson menar även på att en människa vill kunna vara med för att skapa sin värld som den 

själv vill ha, människan skapar även kulturer, men blir också påverkad av det, människan har 

behov och begär.  

Människan fungerar på tre olika systemnivåer. De nivåerna är först det biologiska 

livsrummet som är den fysiska miljön men även alla växter, djur samt mikroorganismer som 

lever inom ett område, det andra är det sociala livsrummet som är samhället, organisation 

och bostadsförhållanden, och det tredje är det andliga livsrummet som är det människan har 

som etiska, estetiska och religiösa upplevelser. Människan finns i den fysiska miljön, samt att 

den lever i det sociala livsrummet där den bor, arbetar med mera. Den sista nivån som 

människan fungerar på är det andliga rummet som är mer människans inre rum där 

människan har sina upplevelser ifrån livet (Eriksson, 2000). 

2.4.2 Lidande 

Lidande en form av att dö, i lidande finns det sorg över något eller någon som man är rädd 

för att förlora eller något man redan har förlorat. Lidande är något som alla människor får gå 

igenom och är en del utav livet. Det finns olika orsaker till varför en patient lider som till 

exempel, sjukdom att man har ont eller är mentalt lidande att man skäms eller känner skuld. 

Det kan också finnas lidande av vårdande om en patient är i ett rum för länge eller att han 

inte blir omhändertagen på det sätt som känns värdigt. Det är tre olika nivåer, 

sjukdomslidande som är relaterad till sjukdom och behandling, den andra är vårdlidande 

som är upplevelser ur vårdande situationer och den tredje som är livslidande som handlar 
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om viljan att leva eller inte leva, lidandeformen kan handla om det mesta relaterat till ens liv. 

(Eriksson, 2006). 

 Eriksson (1994) Framhåller att när lidandet upplevs som outhärdligt behöver det lindras och 

lindring kan ges av den som vårdar men också av de människor som den lidande människan 

håller kär närmast sitt hjärta. Att känna medlidande är att uppfatta och förstå att en 

människa lider och när människan känner medlidande kan lindring ges. Lidandet kan lindras 

genom att värna om den lidande människans integritet och värdighet. Enligt Eriksson kan 

begreppet sjukdomslidande beskrivas som ett kroppsligt lidande som härrör till smärtor och 

obehag men kan också innebära ett själsligt lidande till följd av känslor av skam och 

förnedring som sjukdomen eller smärtan tillfogar människan. Vårdlidandet är ett lidande 

som den vårdade människan kan uppleva som patient i en vårdsituation. Det kan handla om 

en kränkning av patientens integritet och värdighet, maktspel från vårdaren eller utebliven 

vård. Livslidande kan förklaras som något som involverar hela människans värld och 

existens. Det kan handla om att hela livet förändras drastiskt på ett sätt som gör det 

outhärdligt att leva.  

 

2.4.3 Hälsa 

Eriksson (2000) beskriver hälsa som att en människa är hälsa, därmed så kan vi inte ge hälsa 

åt någon annan utan det går bara att stötta en annan person för att den ska kunna uppleva 

hälsa. Eriksson (1997) menar även att ”Hälsa, att vara hel eller integrerad, är ett tillstånd 

inom människan själv men som samtidigt på olika sätt är beroende av den andra.” (s.57). 

Eriksson (1984, 2000) menar att hel eller integrerad inte behöver betyda att hälsa enbart är 

en frånvaro av att ha en sjukdomsdiagnos eller är tillräckligt betingelse för hälsa. Hälsa är 

något unikt för varje individ och hälsa upplevs olika för alla. Hälsa som sådan har fyra 

dimensioner. De fyra är att ha en känsla av välbefinnande, frånvaro av objektiva tecken på 

ohälsa, förekomst av objektiva tecken på ohälsa och känsla av illabefinnande). De fyra 

dimensionerna kan beskrivas som att du upplever mindre hälsa om du har en känsla av 

illabefinnande eller förekomst av objektiva tecken på ohälsa såsom sjukdom med mera. 

Medan upplevelsen av mer hälsa är de andra två dimensionerna som är att ha en känsla av 

välbefinnande och att ha en frånvaro av objektiva tecken på ohälsa.  

Eftersom människans hälsa utgörs av att vara hel så skriver Eriksson (2000) om en såkallad 

hälsoprocess och att den processens substans består av ”människan som en biologisk 

(kropp), psykologisk (själ) och andlig (ande) helhet, hälsan följer människans livsförlopp från 

födelse till död” (s.42). Hälsoprocessen är det som händer under hela livet, som ändrar 
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människans upplevelser av sin hälsa. Hälsoprocessen kan påverkas varierande på grund av 

såsom kulturella, miljömässiga eller samhälleliga faktorer. 

2.5 Styrdokument 

I Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV), beskrivs att det främsta av den palliativa 

vårdens mål, är att uppnå bästa möjliga livskvalitet under döendeprocessen och behålla 

människans värdighet ända fram till dess att döden och dödsögonblicket inträder. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att stötta personen i behov av palliativ vård och dess 

närstående utifrån en helhetssyn, då sjuksköterskan oftast har daglig kontakt med personen. 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) stadgas i 2 a § att sjuksköterskans roll är 

att arbeta för att patienten ska känna sig säker och trygg. Med det så kan det tolkas inom 

palliativa perspektivet som att när patienter är i livets slutskede så har sjuksköterskan 

ansvaret att den lilla tid som patienten har kvar, att bearbeta och hjälpa patienten till att 

behålla sin trygghet och säkerhet, och även att kunna ha respekt och integritet för patienten 

som bygger på en vårdande relation.  I ICN (2007) etiska kod för sjuksköterskor så har 

sjuksköterskan ansvaret för att ge patienten den vård och den behandling som den är 

berättigad till, i detta fall så är det en lindrande vård, då patienten får smärtstillande, 

lugnande och annat som gör livskvalitén för patienten en aning bättre, allt för att patienten 

ska kunna vara trygg och må så bra som möjligt. Men även att kunna finnas till hands och att 

vara nära patienten att kunna skapa en relation med patienten. Att verkligen lyssna och höra 

den döende är verkligen viktig gällande vård och behandling till den döende. Socialstyrelsen 

(2013) menar att grunden för palliativ vård skapas utifrån ett förhållningssätt som 

kännetecknas av en helhetssyn på människan och oavsett ålder och diagnos kunna stödja 

personen att leva med värdighet och med det absolut största möjliga välbefinnande till livets 

slut. Det finns även något som kallas för det nationella vårdprogrammet och nationella 

kunskapsstödet för palliativ vård som tillsammans kan bli en gemensam grund för ett gott 

omhändertagande av personer i livets slutskede. 

2.6 Problemformulering 

Omvårdnaden av den döende patienten är en särskilt krävande roll som fordrar god kunskap 

om omvårdnad och stor erfarenhet hos vårdpersonal. Samverkan mellan 

omvårdnadspersonal och patient/närstående är av stor vikt för att uppnå en god omvårdnad. 

Den palliativa vårdens mål, är att uppnå bästa möjliga livskvalitet under döendeprocessen. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar i vården att ta hand om patienten i livets slutskede och att 
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lindra fysiska, psykiska och andliga symtom som kan tänkas uppkomma. Det är även viktigt 

för sjuksköterskan att ta hand om och hjälpa de anhöriga att bearbeta sorgen när en anhörig 

blir en döende patient. Patienterna kan känna och uppleva att de har olika behov av att finna 

en mening med sin existens och att acceptera en stundande död. Det är av stor vikt för 

sjuksköterskan att kunna jobba med patientens helhetsupplevelse och kunna hjälpa 

patienten med bearbetning av tankar, känslor och upplevelser inför döden. Sjuksköterskan 

måste lyssna på patienten i det palliativa omvårdnadsarbetet för att kunna bidra till en god 

död. Patienternas erfarenheter och upplevelser kring döende, vad som händer kan ge oss en 

förståelse för hur det är att vara en patient i livets slut. Livets slut är ändå det sista skedet 

inom den palliativa vården. Som sjuksköterska kommer det att behövas en förståelse för de 

upplevelser som den döende patienten genomgår för att kunna lindra dennes lidande. 

 

3 SYFTE 

Syftet med detta arbete är att beskriva upplevelser och känslor hos patienter som befinner sig 

i livets slutskede inför döden. 

4 METOD 

I detta avsnitt kommer metoden, urval, datainsamling, genomförande, dataanalys samt 

etiska överväganden att behandlas. Metoden som tillämpas i detta examensarbete är en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats (Friberg, 2012). Motivet att skapa en förståelse för 

patientens upplevelser och känslor av att befinna sig i livets slutskede. Det här arbetet har 

utgått ifrån en manifest innehålls analys utifrån Graneheim & Lundman (2004). 

4.1 Urval och Datainsamling 

Till detta examensarbete har en fördjupning i skönlitterär litteratur gjorts. En sökning av 

litteratur gjordes på Mälardalen högskolas biblioteksdatabas med sökorden ”upplevelser”, 

”livet nära döden”, ”döden och döende.” Böckernas sammanfattning och innehållsförteckning 
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lästes igenom för att se om innehållet kunde passa syftet.  Inklusionskriterier var att 

biografierna inte fick vara äldre än 35 år och författarna skulle själv ha skrivit dem, eller en 

nära anhörig. Biografierna skulle vara skrivna på svenska och författarna skulle vara bosatta i 

Sverige eller övriga Europa. Den döende patientens perspektiv var också centralt när 

biografierna valdes ut. Biografier som valdes bort var om de endast behandlade det 

medicinska perspektivet och inte det vårdteoretiska teoriperspektivet. Biografier 

exkluderades även om de var äldre än 35 år. Fyra självbiografiska böcker valdes ut då de 

uppfyllde kriterierna på lämpligt material för kommande analys.  

Dessa fyra böcker har valts och presenteras nedan. 

Innan jag dör – Berith Gustafsson (1989) 

Den här boken handlar om Berith som lider av en malign hjärntumör och hennes tankar och 

upplevelser kring att dö. Den här boken är relativt kort och är endast 40 sidor skriven, Berith 

som skrev boken var i sen palliativ fas när boken skrevs. 

Livets hjul – Elisabeth Kübler-Ross (1998) 

Den här boken handlar om Elisabeth Kübler-Ross och hennes liv, hur hon får en 

hjärnblödning som i sin tur har lett till att hon fick en vänster sidig förlamning. Elisabeth var 

psykiatriker och jobbade med svårt sjuka patienter, senare under hennes tid började hon att 

forska om nära döden upplevelser, medan hon själv bearbetar känslor inför sin egna död. 

Boken har 293 sidor.  

Lyckliga ni som lever – Axel Axelsson & Kerstin Abram Nilsson (2003) 

Den här boken var 139 sidor lång och handlar om Kerstin och hennes diagnos ALS, och 

hennes kamp för att få dödshjälp samt hennes upplevelser och känslor inför döden. Den här 

boken är det två som har skrivit på grund av att Kerstin hade ALS som gjorde att mot slutet 

att hon inte kunde skriva själv utan hennes man Axel fick hjälpa henne med det. 

Den utmätta tiden – Peter Noll (1985) 

Den här boken handlar om Peter Noll och hans sista tid i livet och att leva med blåscancer. 

Han skriver om sina tankar, känslor, erfarenheter och samtal. Noll tackade nej till operation 

som han skulle göra då hans uppfattning om liv och död inte passade ihop med att operera 

sin obotliga cancer. Boken var 239 sidor lång. 
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4.2 Genomförande och dataanalys 

Denna studie var en kvalitativ litteraturstudie och materialet är analyserades utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, (2004). Arbetet hade en 

deskriptiv design med manifest metod. Detta innebär att datamaterialet är beskrivande, och 

att det bara tar upp det grundliga i texten och går inte in på djupet (Graneheim & Lundman, 

2004). Graneheim och Lundmans analys innebär att plocka sönder de valda texterna för att 

sedan sätta ihop dem till en ny helhet med nya kunskaper. Texten bör läsas upprepade 

gånger för att en förståelse för helheten ska kunna skapas. Därefter ska meningsbärande 

enheter som svarar på syftet plockas ut och kortas ner med bibehållen kärna för att lättare 

kunna hanteras, en så kallad kondensering. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska de 

kondenserade meningsbärande enheterna förkortas ytterligare och bilda koder som leder 

vidare till underkategorier och kategorier. Författaren till examensarbetet lästes igenom 

biografierna två gånger för att en helhet skulle kunna ses. Sedan lästes biografierna 

ytterligare en gång då med examensarbetets syfte i tanken för att viktiga meningar eller ord 

fraser skulle kunna skiljas ut från övrig text, så kallade meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna skrevs ned på enskilda A 4 ark. Därefter förkortades de vilket 

gjorde dem lättare att hantera. Därefter kodades de efter innehåll. Kodning görs för att 

likheter och skillnader ska kunna urskiljas. Koderna sammanställdes till åtta underkategorier 

som i sin tur ledde till tre kategorier. 

Exempel av analysprocessen visas här nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel av analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Subkategori Kategori 

 ”människor frågar mig ofta hur 
döden är. Jag berättar för dem att 
den är underbar. Att dö är den 
enklaste sak de någonsin behöver 
göra. Livet är svårt. Livet är en kamp. 
Livet är som att gå i skolan. Man får 
många läxor. Ju mer man lär sig 
desto svårare läxor får man.” 

(Kübler-Ross, 1998. S. 20). 

Döden är något 
som är lätt och 
underbart, det är 
livet som man 
måste kämpa sig 
igenom, livet är 
hårt. 

Livet är en 
kamp medan 
döden är lätt.  

Att handla och 
tänka fritt 

Acceptans inför 
döden 
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4.3 Etiska överväganden 

Forskarna måste alltid ha etik som styr hur och vad som ska forskas om, det vill säga om det 

är försvarbart och att det gör mer nytta än risk. Detta arbete har utgått ifrån CODEX (2012) 

och detta innebär även att det inte får vara plagierat eller förfalskat. Har även följt forskar 

etik med att inte gömma data. Författaren till detta arbete har haft ansvar att det inte ska 

vara plagierat, att det inte ska ha ett kränkande innehåll, att bibehålla värdigheten hos 

författarna i litteraturen och att inte undanhålla data som uppkommit. 

5 RESULTAT 

Analysen resulterade i tre kategorier och åtta subkategorier (se tabell 2 nedan). Dessa 

kommer att redovisas i löpande text tillsammans med citat ur böckerna. 

Tabell 2. Presentation av kategori och subkategori 

Kategori Subkategori 

Acceptans inför döden Att handla och tänka fritt 

Känsla av värdighet 

Att uppleva dödsönskan 

Sorg Att känna sig deprimerad 

Att känna förtvivlan 

Rädsla inför döden 

Tro Upplevelsen av hopp 

Att känna frid 
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5.1 Acceptans inför döden 

Acceptans var en upplevelse som framkom ifrån böckerna, en acceptans antingen av att dö 

eller en acceptans av sjukdomen. Det var en stark upplevelse som ofta kom senare när 

patienten hade levt med sjukdomen ett tag. Patienterna hade flera gemensamma upplevelser 

som kom fram, en gemensamma nämnare var att de beskrev acceptans. Att kunna acceptera 

det som skulle komma att ske. Att kunna vara tillfreds är att kunna acceptera det som 

kommer att hända i livets slutskede med att handla och tänka fritt, känsla av värdighet och 

att uppleva dödsönskan.  

 

5.1.1 Att handla och tänka fritt 

Frihet var en viktig del för patienterna för att kunna få uppleva en acceptans inför döden. Det 

var viktigt för dem att känna sig autonoma hela vägen ut. Vikten att få bestämma själv 

innebar en frihet, något som också kan betyda en självbestämmanderätt men inte bara ett 

bestämmande, utan när små vardags saker som alltid har gjorts inte går att göra längre, då 

har friheten blivit beskuren. ”Jag hatar när min frihet blir beskuren, om det så bara friheten 

att gå till närmaste restaurang.” (Noll, 1985, s. 140-141). 

Det framkom att kunna tänka på döden ökade individens frihet vilket medförde att det blev 

lättare att nå en acceptans av sitt öde. ”Den medvetna dödstanken ökar individens frihet.” 

(Noll, 1985, s. 13). Att få bestämma själv innebar också att ens frihet kan bli borttagen om det 

händer saker som patienten inte vill ska hända. En behandling för att kunna låta patienten 

leva ett par extra år kan strida mot patientens upplevelser över sin egen frihet även om det i 

syftet kan förlänga ens liv. ”Han vill inte förlora sin personliga frihet genom att utsätta sig för 

en lång rad av undersöknings och behandlings rutiner, behandlingsalternativet är helt enkelt 

oförenligt med hans livs och döds känsla” (Noll, 1985, s. 11). Individens rätt till 

självbestämmande är en viktig frihetskänsla för patienten som befinner sig i livets slutskede. 

Det framkom från patienterna av vikten med att få bestämma över sitt eget liv och död och 

sin rätt till självbestämmande. rätten till självbestämmande var något väldigt viktigt och om 

de fick den rätten så ökade det acceptansen inför döden. ”Varje människa har en 

grundläggande rätt att bestämma över sitt liv, sin kropp, sin död, så länge andras frihet 

respekteras. Även om mina önskningar påskyndar min död, vill jag att de respekteras, 

eftersom jag ändå lider av en obotlig sjukdom. Utan återvändo.”(Axelsson & Nilsson, 2003, s. 

57).  
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Frihet upplevdes om patienterna fick så som de ville ha det.”Jag har nämligen bestämt att jag 

ska få dö hemma. Jag lovades all behövlig hjälp.” (Gustafsson, 1989, s.30). Tron på den fria 

viljan är något som framkom och som är en tro på friheten över sig själv ”Den största gåvan 

Gud har givit oss är den fria viljan.” (Kübler-Ross, 1998, s.292). Frihet var en upplevelse som 

var väldigt viktigt för patienternas integritet och värdighet. Vården måste kunna vara lyhörd 

och respektera patienter som befinner sig i livets slutskede för att öka möjligheterna till att 

patienten ska kunna få handla och tänka fritt. 

5.1.2 Känsla av värdighet 

Värdighet är ett viktigt begrepp som patienterna i biografierna kunde besitta, att kunna låta 

patientens personliga värden hålls i fokus vid önskemål och således det till att patienterna 

lättare når en acceptans till döden. ”Hennes bekvämlighet och värdighet var det enda som 

betydde någonting för mig”(Kübler-Ross, 1998, s. 176). Det framkom att kunna få dö med 

familjen runt sig kunde öka upplevelsen av värdighet. ”Det ska verkligen kännas skönt, den 

dag jag får dö med värdighet. I kretsen av de mina. Jag hoppas att alla människor ska få den 

chansen.” (Gustafsson, 1989, s. 30). 

Patienterna berättade att det var väldigt viktigt att kunna få dö med värdigheten kvar. ”Det 

finaste, härligaste, underbaraste händelsen som kunde hända mej, vore att få dö med 

värdighet.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 94). Värdighet och frihet går ofta hand i hand, att 

ens personliga värden går hand i hand med ens egen rätt till självbestämmande, något som 

sjukvården får hjälpa till med i så stor utsträckning som möjligt att kunna få låta den 

palliativa patienten att kunna få bestämma den sista tiden dem är kvar i detta jordeliv. ”Jag 

vill inte vara med om att genom en operation låta mig urholkas till någon sorts 

infödingskanot som ingen paddlar vidare i.” (Noll, 1985, s. 86). Värdighet är en viktig 

upplevelse för patienten att kunna spendera det sista de har kvar i livet av att kunna bli 

behandlad värdigt och för att kunna uppnå en god död. 

Känsla av värdighet var något som växte fram hos patienterna, men för att de skulle kunna 

uppleva värdighet var de tvungen att gå igenom processer av olika känslor och upplevelser 

som kommer ifrån det ögonblick när de visste att de skulle dö. ”Vårt liv känns ofta 

meningslöst. Den som skall dö delar aldrig denna känsla. Paradoxalt nog kan endast 

dödsmedvetenheten ge livet dess verkliga mening.” (Noll, 1985, s. 12).  

Det framkom ifrån patienterna att döendet var jobbigt medan döden var lättare att handskas 

med, för att döendet i sig kan vara smärtsamt, skapa oro med mera så är oftast tankar på 

döden något som positivt särskilt om patienter har lidit länge utav sjukdomen. ”Själva döden 
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är en underbar och positiv upplevelse, men döendets process är en mardröm när den, som 

för mig, är utdragen.” (Kübler-Ross, 1998, s. 288).  

5.1.3 Att uppleva dödsönskan 

Dödsönskan är något som framkom hos patienterna, när en sjukdom gör så att den palliativa 

patienten inte får som den vill. Dödsönskan kan även vara att patienten inte kan göra nästan 

någonting såsom en som har blivit diagnostiserad med diagnosen ALS. Det kan dock även 

vara en svårare depression, att depressionen är något som leder till dödsönskan. ”Måste jag 

leva en vecka till, jag har inte ätit på 7 dar, varför har jag inte dött? Det här är hemskt, skräck 

varje andetag.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 124).  

Det framkom att vissa patienter även går så långt som att istället för att få Eutanasi så 

planerar dem hur det skulle gå till att begå självmord som bottnade i en upplevelse om att 

vilja dö, och med tankar om att varför inte människor får dödshjälp när djur kan få det. 

”Varför får djur sövas ner utan vidare och inte människor? Om jag gör den stora operationen, 

så är det bara en fördröjd form av självmord under främmande överinseende.” (Noll, 1985, 

s.61). 

Tankar om självmord var något som hittades i alla böckerna. Planer på att begå det, var även 

i diskussion. Även här så fanns det en dödsönskan om att få sövas ner och dö. 

”Jag vill helst inte dränka mej, som min granne gjorde. Vattnet är en vän för mej. Och att bli 

hittat här i viken… inte roligt… vad finns det för möjligheter att förkorta livet utan smärta och 

skräck? Hänga sej? Hoppa från Västerbron eller Fiskargatan, köra in i en bergvägg? Eller som 

du sa, låta bli att äta och dricka? Du vet att jag vill bli sövd och död. Enklast och fortast för alla. 

Måste man vända sig till en veterinär?” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 89). 

Det framkom att det är viktigt att kunna respektera en patients förfrågan, även om det inte är 

etiskt försvarbart alla gånger, att kunna hjälpa i den mån det är möjligt för att patienten ska 

kunna få behålla sin värdighet och att inte gå in djupare i sig själv och bli lidande. ”Kerstin 

måste få hjälp att dö fri från oro och ängslan.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 124). Det 

framkom upplevelser av att operationer som fördröjde döden uppfattades som att det var 

bara att dryga ut livet. Dödsönskan är något patienterna hade och tänkte på då och då som en 

snabb utväg ur ett smärtsamt lidande. 

Det framkom att ett en dödsönskan, en vilja att dö, kunde grunda sig i att vilja dö i förtid på 

grund av sin sjukdom. ”Kan du skriva ett intyg som gör det OK för honom att hjälpa mej att 

dö?” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 89).  Även om döendet kan vara något som patienterna i 
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böckerna upplevde som kaotiskt, eller fyllt med smärta och känslor så förekom ändå en 

acceptans av att dö. 

Det framkom att att en dödsönskan var en underbar upplevelse och att patienterna ville 

slippa själva döendets process.”Själva döden är en underbar och positiv upplevelse, men 

döendets process är en mardröm” (Kübler-Ross, 1998, s. 288). 

Patienterna menade även att dem inte var sig själva när de tänkte på döden. Dödsönskan och 

tankar åt det bottnade i att patienterna kände sig ledsna över döende processen ”Tänker ofta 

på döden. Tyvärr är jag inte mitt gamla jag, just nu.” (Gustafsson, 1989, s. 25). 

5.2 Sorg 

Sorg är ett begrepp som är viktigt, efter en omtumlande livssituation är det nästan alltid så 

att den palliativa patienten känner sig ledsen som en reaktion på beskedet och tankarna om 

döden och på familjen. Det framkom att personerna i böckerna upplevde sig ledsna, alla fyra 

författarna påverkades av upplevelsen av sorg vilket hade en påtaglig inverkan på deras 

välmående och i deras liv.  

5.2.1 Att känna sig deprimerad 

Med omtumlande händelser i livet sådant som en prognos av dödlig effekt kan patienten 

känna sig deprimerad och därmed ha svårare att uppleva hälsa.  ”Döden har varit som en ton 

i bakgrunden genom alla bilder”(Axelsson & Nilsson, 2003, s. 132). Depression framkom som 

något i en mellan zon att patienterna varken upplevde att de kände sig levande eller döda. ”på 

nåt vis är jag både levande och död” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 121). 

Det framkom att patienterna kände sig deprimerad då tiden kvar att leva var så kort och 

tankar kring familjen. 

”I morse, den 23 november 1988 kände jag mig ledsen. Jag tänkte på döden. Inte på döden 

som sådan, utan att jag fått så kort tid att leva. Min tid med kjell och barnen blir så kort. Men 

vad är garanterat? Man får väl vara lycklig för vad man har.” (Gustafsson, 1989, s. 30). 

Det framkom att patienterna kunde falla djupare in i sig själva, och blev mer inåt vilket 

medförde att patienterna kunde uppleva känslan av att vara deprimerad. De gick in i sig 

själva så djupt att de inte upplevde hälsa. 
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”Föreställning om döden: jag faller djupare och djupare in i mig själv nu när jag nästan bara 

sysslar med mig själv. Många faller inte alls djupt, och de lever inte och dör inte, men väl de 

som hela tiden faller allt djupare.” (Noll, 1985, s.85). 

Det förekom att döden inte enbart gav upplevelse av sorg, utan även den behandling de döda 

kunde få medförde en sorg. Till exempel om en patient var kvar på rummet när en vän i 

sängen intill hade dött. 

”När Suzy dog drogs gardinerna för i hennes sovrum, och det kommer jag aldrig att glömma. 

Jag minns att jag blev ledsen över att hon blev utestängd från solskenet, fåglarna, träden och 

allt det underbara man kan få se och höra i naturen.” (Kübler-Ross, 1998, s. 42). 

Det framkom att upplevelsen av att inte ha någon framtid ökade upplevelsen av tomhet och 

känslan av depression ”Själv har jag ingen framtidsförväntan, naturligtvis. Hamnar jag på 

sjukhus finns det kanske sömnmedel så jag slipper vara vaken” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 

58). Sorg är en naturlig process hos patienter i sen palliativ fas eftersom det är så mycket som 

det ska tänkas på och planeras som till exempel tankar om nära och kära, tankar om 

begravning, smärtor av döende och även vad som kommer att hända efter döden. 

Det framkom att patienter upplevde känsla av depression när personer runt om dog och de 

visste inte hur långt tid de hade kvar att leva. ”Jag har träffat många trevliga kamrater här. 

En ung man dog en kväll. Det tog mig så hårt. Vems tur är det nästa gång?” (Gustafsson, 

1989, s. 22). Två av patienterna i biografierna skrev om depression som de fick uppleva. 

Känslan av sorg och att vara deprimerad uppkom då patienterna fick veta att de behöver 

spendera ännu mer tid på behandling och att befinna sig på sjukhus som gjorde att dem fick 

känslan av att behandlingen aldrig tar slut.”Jag är ledsen och deppig. Har fått veta att jag ska 

ligga fem veckor på ett nytt sjukhus igen, för strålning av hjärnan.” (Gustafsson, 1989, s. 16). 

 

 

5.2.2 Att känna förtvivlan 

Förtvivlan innebar mycket smärta och känslomässigt kaos i samband med den egna oron att 

dö ifrån sin familj, vilket blandades med rädslan och skräcken att det dessutom kunde bli 

värre. Tanken på att lämna familjen och tankar på döden och hur orättvist den var blandades 

med förtvivlan och således bottnade det i sorg. En förtvivlan kan även komma ifrån sin tro på 

Gud.  
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Det framkom att patienterna i böckerna som ofta hade tröstat behövde tröstas själva nu, 

något som grundar sig i att känna förtvivlan. Att känna att livet var förlorat var vid det här 

laget inte viktigt längre utan förtvivlan i sig tog överhand. I en stund av kaos och sorg var det 

viktigt att få vara tillsammans med de som betydde mest och kunde ge trygghet. 

”Kjell och barnen tröstar mig när det känns så här. Livet känns så orättvist, trots att jag har 

fina barn och en snäll man som jag älskar. Hela min sjukdomstid har jag försökt att förstå och 

trösta andra. Kanske är det min tur att bli tröstad nu. Får väl försöka ta mig själv i kragen 

igen.” (Gustafsson, 1989, s. 34).  

Det framkom en förtvivlan att inte få ro den sista tiden utan att det skulle vara en skräckfylld 

sista tid vilket medförde att patienterna blev ledsna av tankarna på skräckfyllda scenarios. 

”Jag vill ha ro, inte skräck de sista månaderna av livet.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 90). 

Förtvivlan på att sjukdom eller att inte bli frisk var något alla patienterna i böckerna 

upplevde. Att bli tröstad och att ha en nära kontakt med släkt och vänner hjälpte patienterna 

med att minska förtvivlan.  

Patienterna tvivlade även på att det de sa och skrev skulle ha någon mening över huvudtaget 

då dem ändå skulle gå bort vilket bottnade i sorg och även kanske en form av depression  

”Jag tvivlar mer och mer på om de här diktamina har någon mening,” (Noll, 1985, s. 168).   

Från analysen så framkom det även en förtvivlan när det handlade om processen av att dö 

och processen bottnade i en förtvivlan och sorg åt ödet som drabbade patienterna”Vad är 

detta för ett slags liv? Jo, ett eländigt liv.” (Kübler-Ross, 1998, s. 288). 

Det framkom att patienterna ville köpslå med Gud för att de skulle bli friskare och när gud 

inte besvarade deras böner då fick patienterna en förtvivlan på deras tro och blev ledsna 

”Senare köpslår de med Gud, de blir deprimerade och frågar sig: Varför just jag?” (Kübler-

Ross, 1998, s. 168). 

5.2.3 Rädsla inför döden  

Rädsla inför döden var något som hittades i alla böcker, rädsla för döden, för smärtan och för 

att inte riktigt veta vad som händer efter döden, en rädsla som bottnade i att patienterna var 

ledsna. ”Själva döendet för hennes del skulle vara förenat med ett skräckfyllt, okontrollerbart 

kaos.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 86).  

Rädslan är något normalt som händer i processen hos den döende, Det fanns även en rädsla 

för att döende och döden skulle bli skräckfyllt och att det skulle göra ont, då framkom även 

tankar på självmord vilket också bottnade i en rädsla . ”Rädslan för självmord är rädslan för 

att göra det själv” (Noll, 1985, s.61).  
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När en patient befinner sig i livets slutskede kommer det många tankar upp, såsom hur den 

sista tiden blir, och i böckerna så hade patienterna en föreställning på den sista tiden som 

fanns för patienterna inte gick att tänka sig utan hade sin förankring i smärta och rädsla. 

”Det är omöjligt för det omedvetna att föreställa sig ett slut på det egna livet. Det enda det 

omedvetna kan föreställa sig är ett plötsligt, skrämmande slut på livet, en tragisk död, ett 

mord, någon hemsk sjukdom. Med andra ord fruktansvärd smärta.” (Kübler-Ross, 1998, s. 

144). 

Det framkom även en känsla av rädsla och sin säkerhet inför en operation, om det skulle gå 

bra eller inte. ”Hur blir utgången av operationen. LIV eller DÖD?” (Gustafsson, 1989, s. 20). 

Det framkom att patienterna tyckte att det var obehagligt att inte veta hur lång tid de hade 

kvar att leva.  

Patienterna tyckte det var obehagligt och såvis en rädsla över att inte veta hur lång tid dem 

hade kvar i livet ”Det obehagligaste är att jag inte vet hur lång tid jag har kvar” (Noll, 1985, s. 

38).  Rädsla var något naturligt för patienterna. Något som framkom var tankar på hur länge 

man hade kvar att leva, eller tankar som grundade sig på smärta, den upplevelsen var ett 

hinder för patienterna för att kunna uppleva hälsa och således en sorg uppstod. Det framkom 

i biografierna att rädslan kunde bli mindre om de fick umgås med sina nära och kära. 

 

 

5.3 Tro 

Upplevelsen av att ha en tro och inte frukta döden var något som framstod tydligt, men även 

en längtan efter något efter döden. Genom upplevelsen av hopp och en känsla av frid, var det 

möjligt för patienterna att även uppleva en tro. Förtroende för arbetsteamet på sjukhuset var 

också en tro på att kunna bli bekräftad och sedd. Att tro på Gud framkom också vilket hade 

en positiv inverkan på patienternas upplevelser och känslor inför döden. 

5.3.1 Upplevelsen av hopp 

Hoppet är en väldigt viktig upplevelse för patienten, att känna hopp eller att kunna uppleva 

en känsla av hopp var något som ökade hälsan hos patienterna i biografierna och ledde till att 

patienterna fick en bättre tro. Hoppet resulterade inte i ett hopp av att de skulle bli friska, 

utan mer att de skulle kunna få leva lite längre, eller att de inte behöver känna smärta inför 
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döendet. Hoppet skapade tankar till patienterna av att vilja kämpa på även om de befann sig i 

livets slutskede. 

”Ibland ansätts jag av den komiska tanken att jag får leva i fem, tio år till – som medicinskt 

under så att säga. Meningen med vad jag företar mig kan emellertid säkert inte komma an på 

den frist som jag ännu förfogar över. Egentligen borde tanken på döden vara en livslång 

sysselsättning för envar. Men det mänskliga psyket är inte särskilt väl rustat för det. Vi måste 

leva som om vi var odödliga. Livet vill och kan inte känna döden. Det ständiga sysslandet med 

döden redan långt innan den blir aktuell leder på sin höjd till tomma ritualer” (Noll, 1985, s. 

38-39). 

Det framkom i biografierna att hopp gjorde så patienterna fick en upplevelse av att hinna 

göra allt man vill innan man dör, att tiden ska räcka till och det resulterade att patienterna 

upplevde en känsla av hälsa och att deras tro höjdes. ”Jag har så mycket att göra nu. Så jag 

hinner faktiskt inte med att dö. Det är första gången på länge som jag vill röja upp en massa 

saker i mitt liv”(Gustafsson, 1989, s. 30).  

Det framkom att om sjukvården gjorde nytta till patienten så fick patienten hopp tillbaka. 

”Psykiskt börjar jag komma i form igen efter operationen. Jag känner att jag vill en massa 

saker igen. Trots allt så har jag ju fått livet tillbaka igen. Om än för en kort tid” (Gustafsson, 

1989, s. 33).  

Det framkom även hopp av att få dödshjälp där hoppet resulterade i att inte plågas utan att få 

en smärtfri död. ”Jag önskar inte kämpa för smärtstillande tillvaro. Jag vill dö hemma pang 

bom.” (Axelsson & Nilsson, 2003. S. 74). Hoppet är viktigt och framför allt något som får 

människan att sträva sig framåt, det framkom att upplevelse för en av patienterna i 

biografierna upplevde hoppet som något som är det sista som försvinner och om hoppet 

försvinner så är det svårt att kunna uppleva hälsa och med det så slutar människan att vara. 

Det får negativa konsekvenser som mer smärta och lidande inför döden. ”Det sista som 

lämnar människan är hoppet” (Gustafsson, 1989, s. 13). 

Det framkom i en annan biografi om att det är kärlek som är grunden till all styrka och på så 

sätt ger hopp till patienter. ”Allting är uthärdligt när det finns kärlek.” (Kübler-Ross, 1998, s. 

293). Hoppet är en stark upplevelse av något som fick patienterna att strida sig framåt även 

om dem visste att deras liv snart var slut, för hoppet grundade sig inte på att de skulle bli 

friska, hoppet grundade sig på positiva tankar, en tro på något större och att snart är lidandet 

över. 
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5.3.2 Att känna frid 

Att känna frid var en del av döden och var något som kunde komma fram om patienterna 

visste själv att döden var en naturlig del av livet och kanske till och med vara det enda som är 

garanterat efter födseln. 

”Döden är en del av livet, den viktigaste delen av livet.” (Kübler-Ross, 1998, s. 145). Det 

framkom även i böckerna att patienterna kunde uppleva acceptans om de fick prata om döden 

och hur de ville ha det, att kunna ha det som man vill, självbestämmandet är en stor roll i det. 

”Vi pratade om döden. Vi måste få gråta över olika saker. Jag talar ofta om hur jag vill ha det 

på min begravning, och har talat om vilka sånger jag vill ha.” (Gustafsson, 1989, s.27).  

Frid var en viktig känsla som är något som får patienter till att känna sig nöjda, inte bara ett 

accepterande, för man kan känna accepterande utan frid, nej frid är något som får själen att 

bli lugn och inte frukta döden. 

”Människor frågar mig ofta hur döden är. Jag berättar för dem att den är underbar. Att dö är 

den enklaste sak de någonsin behöver göra. Livet är svårt. Livet är en kamp. Livet är som att gå 

i skolan. Man får många läxor. Ju mer man lär sig desto svårare läxor får man.” (Kübler-Ross, 

1998, s. 20).  

Frid kunde också innebära en längtan efter något efter döden. Att få finnas till var det viktiga, 

resten fick komma i andra hand. Noll beskrev hur hon tänkte när hon kom till insikt om att 

döden var nära och inga alternativ var tänkbara. 

”För mig personligen är i varje fall denna musik, i all synnerhet denna, mycket nära 

förknippad med att jag inte längre fruktar mitt döende och min död – eller ännu inte gör det. 

Om något nytt börjar efter döden, så kommer jag att bli desto angenämare överraskad. Jag 

skall ständigt medge att tanken på ett evigt gudsrike, om jag upplever det eller ej, förblir en 

tanke som ständigt på nytt överväldigar mig.” (Noll, 1985, s.58). 

 

Att få stöd från vänner var något som kunde frammana upplevelsen av frid. ”Jag får 

blommor, kakor, godis, telefonsamtal och kort. Att få uppleva detta hela tiden innan jag dör, 

det är jag så lycklig för.” (Gustafsson, 1989, s.27). Det framkom också att gudslängtan var 

något som ökade patienternas upplevelser av frid. ”Trots det skulle jag vilja möta Gud. Om 

han är ett ingenting, så skulle jag vilja se detta ingenting.” (Noll, 1985, s. 121). Frid som 

upplevelse kunde upplevas om patienten hade någon mening att leva för. ”Jag vill leva så 

länge det finns någon mening.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 58). Frid är något som 

patienterna upplevde oftast när de hade accepterat sin sjukdom och döden, frid går hand i 
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hand med tron på något bättre efter detta, som till exempel kan vara att bli fri från smärta 

eller drömma om himlariket. 

”Jag räknar med att hinna göra upp allt. Det behöver jag, innan jag går in i den sköna vilan, till 

gud fader. Jag ska försöka vara hemma så länge det går. För mina anhörigas skull. Jag vill att 

dom blir lyckliga!” (Gustafsson, 1989, s.26). 

Att känna frid var en viktig upplevelse inför döden och gudstro var till stor hjälp för patienten 

för att tackla svårigheter och få upplevelsen av en god död. Friden speglade glädje och jubel 

men även en frånvaro av rädsla. ”Är man överens med sin skapare så finns ej rädsla, ledsnad 

eller gråt. Istället finns tillförsikt, glädje och jubel” (Gustafsson, 1989, s.13).  

Lita på sin sanning av något efter döden hade en påverkan på patienternas upplevelser av 

tron som kunde hjälpa dem till en god död. ”Jag är verkligen övertygad om att min sanning 

är universell – att den existerar bortom alla religioner, ekonomiska system, raser och 

hudfärger – att den är gemensam för all livserfarenhet.” (Kübler-Ross, 1998, s. 292). Att 

kunna förlita sig på sin egen tro skapar frid och det medför glädje och lättja för patienterna. 

Att känna frid och ha en tro var stöttande för patienten och hjälpte dem att orka. Den frid 

som tron medförde var något som fanns där, vad som än hände. Visserligen så hade 

patienterna fortfarande oro att tampas med, men tron fanns alltid där och stöttade 

upplevelsen av frid i svåra stunder. ”Tro på gud – att han aldrig skulle utsätta någon enda 

människa för någonting som hon inte kunde klara av.” (Kübler-Ross, 1998, s. 228). 

Frid behövde inte explicit vara en tro på Gud eller en högre makt, utan frid kunde även 

upplevas genom att ha ett förtroende för sjukvården, en tro på sig själv, eller att ha en tro på 

att smärtan kommer att försvinna.  ”Min erfarenhet av sjukhus, även med de mest fantastiska 

arbetsteam, är att toppen vore om dom kunde hjälpa till med en smärtfri och snabb död 

hemma.” (Axelsson & Nilsson, 2003, s. 74). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen kommer att vara uppdelad utifrån metoddiskussion, med styrkor och 

svagheter, efter det kommer en resultatdiskussion där de tre vårdteoretiska perspektiven 

ligger i fokus, vilket är då människan, lidande och hälsa kommer att diskuteras. Därefter 

kommer tillämpning av resultatet i praktiken att diskuteras och förslag till framtida forskning 



23 

inom vårdandet av patienter i sen palliativ fas. Det sista som diskuteras är etiska 

frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion  

Syftet med detta arbete var att undersöka döende patienters upplevelser och känslor inför 

döden, det vill säga människor som befann sig i en sen palliativ fas. Analysen gjordes utifrån 

innehållet i fyra böcker, vilket var tillräckligt för att uppnå syftet, metoden som användes var 

kvalitativ innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans (2004) analysprocess med en 

deskriptiv design. Det som fanns i texten skulle träda fram utifrån en manifest metod och 

beskrivas utan att försöka nå en djupare innebörd i texten. Detta är en bra och relevant 

metod när det gäller att få fram upplevelser, vilket var lämpligt i denna litteraturstudie 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

För att få ett bredare internationellt perspektiv på patientens upplevelse valdes också två 

biografier från andra europeiska länder. Detta var för att få ett bredare socialt och kulturellt 

perspektiv på patienters upplevelser av nära döden. Det fanns inga tydliga skillnader socialt 

eller kulturellt efter analysens gång, då patienterna upplevde och kände ungefär likadant 

inför döden. 

Under analysens gång iakttogs försiktighet med att bestämma begrepp till subkategorier och 

kategorier, likaså gällande vilka meningsbärande enheter som skulle plockas ut ur data 

Genom att hela tiden behålla fokus på syftet och läsa biografierna tre gånger utan att vid först 

genomläsningen plocka ut subkategorier och kategorier, kunde ett trovärdigt resultat uppnås 

utifrån syftet med arbetet. 

Kategorierna som analyserades fram var acceptans inför döden, sorg och tro. 

Subkategorierna till de kategorier som framträdde var fler i antal ifrån början. Likaså har 

subkategorier i vissa delar av analysfasen prövats under en annan kategori. Att arbeta med 

data på detta arbetssätt är att likna vid en reflekterande hållning till texten och insamlad 

data, vilket rekommenderas av Graneheim & Lundman (2004). 

Förtvivlan och rädsla kunde i ett första skede prövas under kategorin tro, senare under 

analysen ändrades detta då det visade sig att rädsla, var en rädsla orsakad av en upplevelse 

av att man inte visste hur det skulle gå, eller att man inte litade på sjukvården, en rädsla som 

bottnar i sorg över det som skall komma att ske. En av subkategorierna var förtvivlan. Den 

subkategorin framstod klart att den skulle knytas till kategorin sorg eftersom det framkom en 

förtvivlan till sin skapare, varför jag, frågade de sig och frågor som bottnade i att Gud inte 

svarade på deras böner vilket medförde sorg hos patienten.  
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Detta arbete var en litteraturstudie, men skulle även kunna ha använt sig utav intervjuer eller 

fokusgrupp intervjuer med patienter som befann sig i palliativ fas. Att använda sig utav 

intervjuer skulle kunna vart det mest genuina, med tanke på att studien hade fått resultat 

från patienten direkt om hans/hennes upplevelser inför döden. Men eftersom det inte är 

etiskt försvarbart att studenter intervjuar patienter, så var en innehållsanalys av biografier 

det som var bäst att använda sig av i detta arbete. 

För att en kvalitativ litteraturstudie ska hålla en vetenskaplig förankring så nämns begreppen 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet.Graneheim & Lundman (2004) menar att 

trovärdigheten ökas om adekvat data är i rätt kategori, men även hur man bedömer likheter 

och skillnader mellan de olika kategorierna är en viktig fråga för trovärdighet och pålitlighet. 

I detta arbete har trovärdigheten stärkts i och med en ständig reflektion över om rätt data var 

i rätt kategori under hela analysens gång, samt att författaren försökte hela tiden under 

arbetets gång vara försiktig med att inte ha någon förförståelse av det som skulle analyseras. 

Pålitligheten i arbetets resultat kan stärkas om författaren öppet redogör för hur 

arbetsgången gått till. Till exempel i detta arbete har texterna som har analyserats och 

resultatet i form av kategorier och subkategorier ändrades under analysens gång. Från början 

kunde en subkategori falla in under en annan kategori. Under analysens gång så har 

kategorier och subkategorier ändrats på grund av nya fynd, eller att nya slutsatser om just 

kategorin framträdde. Överförbarheten är att fynden som hittades i arbetet kan överföras till 

en annan kontext, det finns ingen universell betydelse för ett fynd utan kan tolkas på olika 

sätt. Resultatet av arbetet kan användas i andra kontexter på grund av att upplevelser och 

känslor är Universiellt och att det kan göras olika arbeten på detta som till exempel om 

arbetet är latent eller manifest. 

Styrkor med studien är att det ämne som har valts att analyseras fanns i många böcker, så på 

det viset är det ett relativt lätt ämne att undersöka med hjälp av biografier. Det vill säga, 

upplevelser och känslor är något som alla människor i livets slutskede känner och upplever 

hela tiden. Andra styrkor med studien var användandet av den manifesta metoden för att få 

fram det uppenbara i texten. En manifest metod var bra för att få författarens egna uttryck 

och egna upplevelser av vad som fanns i texten. Det kan vara svårt för en annan människa att 

tolka upplevelser som bara författarna i böckerna upplevde. En manifest metod kan vara 

enklare än en latent metod, för att det är annars jag som skulle tolka författarens upplevelser 

och få ut det dolda i texten. En annan styrka var att studien använde en kvalitativ ansats, det 

passade bra för att tolka och beskriva andras upplevelser Friberg (2012). Styrkor i resultatet 

var att patienterna i böckerna var öppna med deras känslor och upplevelser, de skrev precis 

som de kände sig. En annan styrka var att kategorierna var noga planerade och strukturerade 

för att meningsbärande enheterna skulle passa in så bra som möjligt.  
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Svagheter med vald metod kan ha varit att analysen gjordes på självbiografier istället för 

patientintervjuer. Kvalitativa intervjuer skulle förmodligen kunna ge ännu mer information, 

inte bara det uppenbara, utan på helheten runt patienten i livets slutskede. En annan svaghet 

som fanns var att självbiografin som var skriven av Elisabeth Kübler-Ross inte riktigt passade 

in på patienter i sen palliativ fas, vilket var syftet med studien. Elisabeth levde två år till efter 

boken var skriven. Dock kan det påpekas att Elisabeth var sjuk i en palliativ sjukdom som 

ledde till döden, så hennes biografi var viktig i denna studie utifrån syftet. Elisabeths biografi 

stämde överens om upplevelser inför döden och att boken var bra skriven, bara det att hon 

inte var så nära döden som jag ville att hon skulle vara. En annan svaghet som hittades var 

kopplingen dödsönskan och depression som jag skulle säga inte går hand i hand hela tiden. 

Det är viktigt att veta om patienten verkligen vill dö eller om det är en depression som ligger i 

grunden, därmed är det en diskussion i sig kring eutanasi.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Erikssons (2000) teori om, människan, lidande och 

hälsa i relation till resultatets kategorier, acceptans inför döden, sorg och tro. Även reflektion 

mot tidigare forskning kommer att genomföras.  

Eriksson (2000) beskriver i sin teori att det är viktigt att beakta hela människan. Detta är en 

förutsättning för god död. Resultatet i denna uppsats visade vikten med att just lyfta upp 

patienten som en människa. Det var fokus på människan i biografierna och den 

vetenskapliga vård teorin hade mer fokus på människan och hans hälsa och lidande och även 

lyfte upp patienten som befann sig i en sen palliativ fas. Vikten av att just behandla patienten 

som en människa och inte som objekt är betydelsefullt för att patienten ska få större 

möjligheter att få uppleva en god död. Lidande gick hand i hand med sjukdomarna som 

patienterna hade, men även livslidande och vårdlidande som Eriksson beskriver fanns med i 

biografierna. 

6.2.1 Människan  

Eriksson (2000) och Shockett et al. (2005) framhåller att människan vill vara delaktig i sin 

sjukvård men även att det är viktigt för dem anhöriga att också vara väl informerad gällande 

all information kring patienten. I bakgrunden i denna uppsats framkom just det som 

Eriksson beskriver, att man vill vara inblandad.  Patienterna från litteraturen kände det 

viktiga med att det fanns en kompetent sjukvård, med resurser att ta hand om patienter i 

livets slutskede vilket Friedrichsen & Petersson (2005) tog upp med att vårdpersonalen 

måste vara uppdaterad i de nyaste vetenskapliga studierna för att ge en bra vård.  
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För att en patient ska kunna få en så bra upplevelse som möjligt av en god död, så är det 

viktigt att kunna se alla aspekter av människans behov. Eriksson (1987) beskriver att 

helhetssynen är detsamma som en heltäckande dimension på kropp, själ och ande. Då blir 

sjuksköterskans uppgifter att arbeta med helheten och att se till de spirituella behoven, 

medicinska och psykologiska behoven, men även att ta hand om de anhörigas behov. I 

biografierna så framkom det att sjukvården tog patienterna på allvar och lyfte upp deras 

behov och önskningar, som exempel på det så behövde en patient inte att operera sig i 

slutskedet, en annan fick operation för att hon ville det (Noll, 1985). 

Sjukvården är något som kopplades samman i resultatet och bakgrunden, i begreppet 

människan. Det är sjukvården som ska ta hand om hela människan, både kroppen och själen. 

Rhodes et al. (2008) menar att familjen till den döende patienten kände sig mer trygg om 

sjukvården hade viktiga kunskaper gällande medicin och omvårdnad. Två av patienterna i 

biografierna ville att sjukvården skulle förkorta deras plågande, och då letade de efter en 

trygghet i sjukvården med kompetensen för att kunna förkorta deras liv. Så där fanns det ett 

samband mellan tidigare forskning och det som framkom i biografierna. 

För att kunna ta hand om de döende på bästa sätt, måste en sjuksköterska kunna arbeta 

professionellt och balansera sina egna känslor så att döden inte får högre prioritet än 

vårdandet av patienten (Araújo m.fl., 2004). Att gråta är något som sjuksköterskan får göra, 

men inte låta känslorna styra så att hon inte kan göra sitt jobb. Johansson och Lindahl 

(2010), beskrev att sjuksköterskan verkligen ville hjälpa till och ta hand om den döende, även 

om det var stressigt och att det tog hårt på hennes känslor när patienten dog. Braun et al. 

(2010) och Udo m.fl. (2014) menar att det behövs en supportgrupp för sjuksköterskor för att 

kunna hantera känslor för döende patienter samt att sjuksköterskan måste träna upp sitt eget 

medvetande gällande känslorna. Det framkom inte något i biografierna om sjuksköterskors 

känslor, detta beror troligen på att boken var personbunden till författaren. Det är viktigt att 

skapa ett förtroende mellan patienten och sjukvården för att han senare ska kunna lita på 

vården som han får. Sjukvårdspersonalen bör vara uppdaterad i sjukdomen som de 

behandlar och koppla samman det med omvårdnad, samt se till att kommunikationen är bra 

mellan anhöriga och vårdlaget. Sjukvården och sjuksköterskan har ett ansvar för patienten 

och att kunna informera om sjukdomen och att bekräfta att patienten kommer att dö. Detta 

kan medföra att patienten får en chans till att kämpa för att få uppleva acceptans av sin 

sjukdom och tankarna kring att dö. 

Sorg eller nedstämdhet är något sjukvården ofta möts av från patienter som har fått ett 

besked om döden. Costello (2006) menar att anhöriga och patienter ibland känner sig dåligt 

informerad runt patientens tillstånd och i och med det kan det ge svårigheter för patienten 

och de anhöriga att känna sig trygga med vården och vårdandet. Människan har tankar, hopp 
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och drömmar, med mera (Eriksson, 2000). Därför är det viktigt att vårda hela människan 

med hans behov och begär. Patienterna i biografierna hade dock inga problem runt detta 

område utan hade mer problem med sin sjukdom, än just ett vårdlidande.  

Att kunna ge patienten en chans att uppnå acceptans är av stor vikt för vården inom palliativ 

vård. Rhodes et al. (2008) menar att det är viktigt att vårdlaget både hjälper patienten och 

dess anhöriga med både existentiella behov såväl som spirituella behov, men även planering 

efter dödsfallet. Det framkom att Gustafsson (1989) fick hjälp av vårdlaget, för hennes 

existentiella och spirituella behov. Hon lyssnade mycket på andakt och blev lyhörd när hon 

pratade om hennes planer vad som skulle hända efter hennes bortgång. 

Socialstyrelsen (2013), Sepúlveda et al. (2002) och WHO (2002) pratar om att ha ett 

holistiskt synsätt när vårdaren ska vårda. Det handlar om den första hörnstenen som är att 

lindra symtom men även att låta patienten öppna upp sig ifrån förut, hur sjukdomen har 

gestaltat sig eller hur livet var förut, att ha en helhetsbild på allting. I resultatet kunde det ses 

att ett holistiskt sätt var något som skapades men inget som riktigt berörde patienten så 

mycket som jag hade trott. Patienterna var mer inbundna i deras egna sjukdomar och tankar.  

Människan behöver en tro på det högre vare sig det ska kallas för Gud, eller om det kallas för 

något högre, vilket framkom hos alla patienterna i biografierna, det vill säga att tillit och 

hopp lades till Gud. En tro så stark att det hjälpte patienterna att kunna hitta frid och 

acceptans, men även förde tron med sig förtvivlan och sorg i form av att, varför drabbade det 

här mig? Varför hjälper inte Gud mig? Ett pendlande ifrån förtvivlan och hopp gjorde att det 

tillslut hos vissa av patienterna blev en stadig grund att stå på med sin tro om att det går bra 

med döendet och döden. Tron och hoppet passade bra in på Eriksson (2000) beskrivande av 

människan då människan har tro, hopp och det är även centralt i vad som räknas som en 

människa, men även något som tillhör det inre rummet som vi människor har. 

6.2.2 Lidande 

Patienter kan lida från olika saker, Eriksson (2006) menar att det finns tre olika sorters 

lidande och det kan vara att ha sjukdomslidande, vårdlidande eller livslidande. Patienterna i 

biografierna hade mer lidande av sjukdomen och livslidandet. Livslidandet hade alla 

patienterna i biografierna, detta att lida av något som har hänt under ens liv här på jorden. 

Sjukdomslidande hade även alla i biografierna, det vill säga att lida på grund av sjukdomen, 

vare sig det var cancer eller ALS eller någonting annat, så var det ett större lidande som de 

var tvungen att handskas med och tillslut att acceptera. Eriksson menar att Lidande är en 

form av att dö. Lidande är något som inte försvinner, det är mer eller mindre närvarande 

under hela livet, det ökar och sänks i olika delar av livet. Patienterna beskrev i biografierna 
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att ibland efter en lyckad operation var lidandet mindre, hälsan började komma tillbaka och 

de kände sig glada och hade hopp och tro på att sjukdomen skulle försvinna, senare vänder 

det och då fick de förtvivlan över allt istället.  

Eriksson (2000) skriver också om hälsans fyra dimensioner, och menar att om det finns en 

sjukdom så skapar det mindre hälsa till patienterna. Det stämde bra med litteraturen då 

patienterna skrev ner om deras lidande då dem blev sjuka och hur sjukdomen yttrade sig som 

med smärtor eller att musklerna förtvinade. Patienternas lidande kunde kopplas ihop med 

kategorin sorg att patienterna, blev deprimerade eller kände förtvivlan och därmed upplevde 

mindre hälsa. När hälsan upplevs mindre så är det svårare för patienterna att kunna känna 

frid och hopp. 

Lidandet är en kamp mellan det goda och det onda och mellan lidandet och lusten (Eriksson, 

1994). Lidandet upplevde även patienterna i biografierna såsom depression, en förtvivlan, 

eller rädsla, detta kunde minska hälsa och öka lidande för patienterna. Det framkom också i 

begreppen god död och dålig död. Den goda döden var något som patienterna strävade efter 

att få uppnå på sina egna villkor. Tan & Manca (2013), Kehl (2006) och Wu & Volker (2009) 

beskriver att en dålig död är när det finns brist på accepterandet inför döden, eller att 

patienten upplever otillräcklig behandling, eller att sin frihet och värdighet blir kränkt. 

Vårdarna och de anhöriga måste veta vad patienten vill och behöver, för att patienten ska 

kunna få uppleva en god död. Om det till exempel är att få dö hemma, på sjukhus, att vilja bli 

smärtlindrad så gott det går eller att bli nersövd mycket av tiden. Gustafsson (1989), Noll 

(1985) och Kübler-Ross (1998) framhåller att de ville dö hemma och fick av vården att göra 

det också, Tryggt med sina nära och kära runt sig. Detta passade bra in på att handla och 

tänka fritt men även värdighet att dem fick välja och kände sig mer fri. Däremot om patienten 

inte får sina behov och begär tillfredsställda så ökar lidandet och risken för en dålig död kan 

inträffa vilket gör att patienterna har större chans att bli mer förtvivlade och ledsna. Eriksson 

(1994) beskriver lidandet när människan snart kommer att dö, att det leder till att människan 

utplånas som hel, hon upplöses av hopplöshet, skuld, sorg, förnedring och ensamhet. Genom 

att förstå döendet som den beskrivs är att känna sig ensam, en del i lidandet för den döende 

patienten.  

Vare sig en person blir inkastad i beskedet om döden, eller om han får ett besked där döendet 

tar lång tid, så är det viktigt att personen i fråga får göra det sista den vill, så accepterandet 

blir lättare. Även den accepterade formen kan förändras till något där en vilja att dö snabbare 

kommer fram. Om personen har en depression eller inte, kanske inte spelar så stor roll, men 

att kunna få dö tidigare än vad personen hade tänkt sig, är något som det har varit debatt om 

och tabu på, så kallad eutanasi, vilket Abram-Nilsson & Axelsson (2003) ville, att förkorta sitt 

liv via eutanasi.   
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I en av biografierna tas det upp att sjukvården skapar lidande för en patient för att hon ville 

dö snabbare men fick inte det, utan fick plågas med sin sjukdom ända till slutet (Axelsson & 

Nilsson, 20013). Men vårdlidande kan även skapas om en patient får träffa många olika 

vårdare och att patienten måste börja ifrån början varje gång och berätta varför den sökte 

vård. Eriksson (2006) beskriver detta vårdlidande som ett lidande skapad utav sjukvården. 

Det kan nog finnas en grund på vad (Peters m.fl., 2013) beskriver om att sjuksköterskor på en 

palliativ enhet eller akuten hade en högre dödsångest än sjuksköterskor som jobbar till 

exempel på ortopeden, vilket kan medföra att patienterna ser att sjuksköterskorna tycker det 

är svårt att ta hand om de och därmed så får patienterna uppleva mer lidande då de inte får 

det stödet som de skulle behöva. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver vikten av att patienten ska ha sitt självbestämmande och 

sina rättigheter respekterade och, att patienten får kunna bestämma vart den ska dö och hur 

begravning och sådant ska gå tillväga. Det framkom att patienterna i biografierna inte ville ha 

allt för sorgsen begravning utan att dem skulle komma ihåg de roliga tiderna istället. Det 

framkom också i resultatet att när vårdarna börjar respektera den fria människan som ju 

också är patienten, då är det större chans att patienten kommer att finna både acceptans och 

frid inför döden. 

I biografierna var döden som sådan ett mindre hot, inte heller rädslan för att dö var ett hot, 

utan det var döendets smärtor som var den största rädslan, och att det alltid fanns ett hopp 

om att få dö så smärtfritt som möjligt. 

6.2.3 Hälsa 

Hälsa kan vara många olika ting. Just ett ting som hittades under analysens gång var ett så 

kallat inre rum, ett ställe där patienterna kunde reflektera över sjukdomen, vården, döden 

med mera, för att kunna nå en acceptans. Detta kan kopplas samman med Eriksson (1997, 

2000) som skriver om ett andligt livsrum som tillhör att vara människa och kan uppfattas 

som ett rum där människan har sina estetiska, religiösa och etiska upplevelser. Det inre 

rummet framkom i biografierna som en plats där patienten fick tänka och gå igenom sig 

själva, en plats där de antingen blev ledsen och deprimerad, eller där de hittade en acceptans 

över det hela. Det inre rummet var en hälsoresurs för patienterna i biografierna, ett rum där 

de får vara själva med sina känslor och upplevelser, ett rum som finns nära, där man kan gå 

in i sig själv efter besked och behandlingar som patienten har fått, och därifrån kunna finna 

en acceptans. Bakgrunden pekar inte så mycket åt detta håll, det tror jag är för att 

bakgrunden var mer inriktad emot sjuksköterskan och de anhöriga och inte mot patienten 

själv, utan behandlar hur sjukvården ska kunna ta hand om patienten. Därför är det inre 

rummet en unik hälsoresurs hos varje individ. 
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SOU (2001:6) och ICN (2007) skriver om vikten av att lindra symtom hos den döende 

patienten. Patienterna i biografierna kände att sjukvården gav en gedigen behandling för 

symtomlindring som hjälpte så gott det nu gick. Att lindra symtom är viktigt för att patienten 

ska kunna slippa tänka på smärta och oro och istället kunna fokusera på sista stunden med 

familjen. Ternestedt (1998) beskriver även att med en god omvårdnad till den döende 

patienten så ökar det möjligheten att patienten får uppleva en god död. Att nå en acceptans 

över sin situation eller en acceptans inför döden, så behövs det att patienten kan känna hälsa, 

att kunna vara fri, kunna känna värdighet med frid och hopp som stöttepelare, allt detta går 

mot att patienten upplever mer hälsa, vilket Eriksson (2000) syftar på om en såkallad 

hälsoprocess. Hälsoprocessen är något som vi alla människor bearbetar från födsel till död. 

Människan upplever hälsa i mindre eller större skala på grund av omständigheter i livet, 

vilket stämmer bra med tankeprocessen hos patienterna från de skönlitterära böckerna. 

Araújo m.fl., (2004) berättade om att sjuksköterskor hade engagemang att kunna ta hand om 

en patient som befann sig i livets slutskede, Om en relation byggs upp finns det möjligheter 

att patienten får behålla en större upplevelse av hälsa under sin sista tid den har kvar att leva, 

vilket leder i sin tur större möjligheter att patienten får uppleva en god död. 

Enligt Kübler-Ross (1998) som var en av patienterna i biografierna och som även var en 

professor i området om döende och döden, beskrev döendets stadier. Dessa stadier var, först 

börjar det med chock och förnekelse av beskedet som de fick, sedan övergår det till raseri och 

vrede och efter det smärta och sorg. Efter att de har kommit ut ur dessa stadier börjar de 

köpslå med Gud, och sedan övergår det till depression. En vanlig fråga är, varför jag? Sedan 

går patienten in i sig själv en tid, blockerar bort andra från att komma nära och 

förhoppningsvis når ett stadie av acceptans och frid. De som beskrivit dessa stadier var bland 

annat patienter som Elisabeth hade träffat i sitt arbete, människor hon hade pratat med och 

övervakat. Detta tyckte jag var relevant att ta upp i denna uppsats, på grund av att det 

passade in på upplevelser kring sitt eget döende, men även för att det passade in som en del 

av människans inre rum, som är en hälsoresurs. 

Noll (1985) ville inte ha någon hjälp eller behandling som förlängde livet. Hans egna 

uppfattningar och värderingar passade inte in på behandlingar så som operationer och 

mediciner.  Han ville dö med ett slags självbestämmande, på ett sätt som han sedan också 

fick. Ett sådant exempel är något som socialstyrelsen (2013) pratar om när det gäller att ha 

respekt till patientens rätt till eget självbestämmande. Med tanke på det, så är det en 

hälsoresurs och ett steg framåt att patientens behov och begär blir uppfyllda och patienten 

kan uppnå acceptans. 
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6.2.4 Tillämpning av resultatet i praktiken 

Resultatet som uppnåddes i denna uppsats kan användas i praktiken. Socialstyrelsen (2005) 

tar upp vikten med att vara lyhörd och att ha en bra kommunikation med patienter och dess 

närstående. Som vårdare behöver man verkligen ta den tiden som behövs för att vara där för 

patienten som är i en sen palliativ fas, och att ge dem symtomlindrande behandling så de har 

det så bra som möjligt. Som sjuksköterska ska man kunna tillgodose deras existentiella såväl 

religiösa behov. 

Eriksson (2010) menar att människan är känslor, upplevelser, drömmar och fantasier, d.v.s. 

så mycket mer än bara en kropp.  Människan har tro och hopp som gör att människan vill gå 

vidare inte bara sitta av tiden som finns kvar. Att kunna ta hand om människan och att lyfta 

upp just detta som patienten är, en människa, är viktigt.  

 

6.2.5 Förslag till framtida forskning inom vårdandet av patienter i sen palliativ fas 

För framtida forskning så kan det vara ett förslag på att forska om hur patienten i sen 

palliativ fas bearbetar sina upplevelser och känslor och hur patienten hittar ut ur det svåra 

besked som givits. 

6.3 Etikdiskussion 

Under arbetets gång av detta examensarbete uppstod inga etiska problem. De överväganden 

som togs upp i etiska bakgrunden har efterföljts, och egna tolkningar eller misstolkningar har 

försökts undvikas i största möjliga mån. För att minska risken för misstolkningar av texten 

genomfördes analysen med manifest innehållsanalys. Författaren till detta examensarbete 

har inte förvrängt materialet och varit självkritisk till det material som har framtagits. Detta 

för att en så relevant och korrekt skildring som möjligt för att resultatet inte ska kunna bli 

missvisande.  Detta arbete har utförts som en litteraturstudie istället för intervju då en 

intervju skulle kunna åsamka lidande för patienten. 
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7 SLUTSATSER 

 Döende och döden är något som fortfarande är tabu i västerländsk kultur. Vi som bor i västra 

delen av världen vill oftast inte att barn ska se döden. Tidigare förbjöds barn att vara på 

sjukhus då en anhörig dog. Familjer pratar inte mycket om döden överlag och det hela blir 

mystiskt och tabubelagt. Så fort döden nämns så är det tankar och återspeglingar på sorg och 

sorg, över anhöriga och det som varit. Människors upplevelser är något som är personligt, 

andra kan inte känna samma sak som personen ifråga. Sorg är inte detsamma för två olika 

personer, även om personer oftast följer ett mönster eller stadier inför döden. Alla de 

författare som var döende i de inkluderade biografierna som analyserats visade det slutgiltiga 

tecknet på acceptans med döende och döden, men detta innebär inte att alla som är döende 

hinner, eller kommer att acceptera det.  

 En acceptans att vilja dö eller helt enkelt att patienten/anhörig skulle dö framkom mer eller 

mindre i alla biografierna. Känslor och upplevelser såsom hopp och tro samtidigt som sorg 

och depression fanns närvarande var också framträdande. Patienter i ett visst stadie av 

döendet gick in i sig själva och stannade där för att bearbeta känslor och upplevelser i sig 

själva. Sjukvården gör sitt bästa för att ta hand om den döende patienten, och anhöriga tycks 

vara till stöd för att patienten ska kunna uppleva en form av en integrerad hälsa i sitt döende. 
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