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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet människor som drabbas av cancer ökar vilket leder till att detta är en 

patientgrupp som allmänsjuksköterskor kommer att möta i sitt arbete i större utsträckning. 

Cancer kan vara en dödlig diagnos och personer som drabbas kan därför bli i behov av 

palliativ vård. Sjuksköterskor har i sin yrkesroll ett ansvar för att den vård som ges blir 

personcentrerad, ger ett lindrat lidande samt ökar patientens livskvalitet utifrån både fysiska, 

psykiska och existentiella behov. Tidigare forskning visar dock att sjuksköterskor kan ha 

svårt att möta patienters psykiska och existentiella behov. Detta tyder på att sjuksköterskor 

behöver mer förberedelse i ämnet. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av besked om 

att vårdens inriktning går från kurativ till palliativ vård. Metod: En kvalitativ 

innehållsanalys baserad på berättelser i form av biografier skrivna av personer med obotlig 

cancersjukdom. Resultat: Tre kategorier beskriver patienters upplevelser av att få besked 

om palliativ vård. Dessa är förluster, förändringar och önskningar som uppstår när 

informationen ges och livet är på väg att ta slut. Slutsats: Att få besked om palliativ vård kan 

generera ett lidande hos patienterna vilket gör att denna patientgrupp är i behov av 

sjukvårdens stöd.  

Nyckelord: Besked, Cancer, Kvalitativ innehållsanalys, Palliativ vård, Patienters upplevelser  



ABSTRACT 

Background: The number of people that are diagnosed whit cancer increases which means 

nurses are going to meet this patient group in a larger account. Cancer is a disease that can 

have a deadly outcome which means that the patients can be in the need of palliative care. 

Nurses have a responsibility for ensuring that the care given is person-centered, to relieve 

suffering and increase the patients’ quality of life based on both physical, mental and 

existential needs. However, previous research shows that nurses may find it difficult to meet 

patients’ psychological and existential needs. This suggests that nurses need more 

preparation in the subject. Aim: To describe patients’ experiences of notification that care 

focuses goes from curative to palliative care. Method: Qualitative content analysis based on 

narratives in form of biographies written by people with incurable cancer. Results: Three 

categories describe patients' experiences of receiving announcement of palliative care. These 

are losses, changes, and wishes that arise when information is given and life is about to end. 

Conclusion: Being informed about palliative care can cause patient suffering, which means 

that this patient group is in need of healthcare support. 

Keywords: Cancer, Notification, Palliative care, Patients’ experiences, Qualitative content 

analysis    
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1 INLEDNING  

I Sverige har det varit stor uppmärksamhet om att 170 personer varje dag får vetskap om att 

de drabbats av cancer och antalet cancerdiagnoser beräknas år 2040 stiga till över 100 000 

per år (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Med denna stigande siffra ökar sannolikheten att 

allmänsjuksköterskor kommer möta människor som befinner sig i stora förändringar i livet 

på grund av obotlig cancersjukdom. Ingen människa överlever livet, det är något alla vet. 

Men människan vet oftast inte i förväg vad som kommer vara orsaken till att livet tar slut. 

Inom hälso- och sjukvården möter sjuksköterskor patienter och deras närstående som fått 

besked om att vårdens inriktning ändras från kurativ till palliativ. Alla människor är unika 

och därför intresserar vi oss för vilka upplevelser som ett besked om palliativ vård kan skapa 

hos patienter. Detta för att öka sjuksköterskors förståelse för vad de kan komma att möta hos 

patienterna som fått detta besked, så att sjuksköterskor på bästa sätt kan lindra det lidande 

som kan uppstå. Därför vill vi undersöka patienters personliga upplevelser när livet på ett 

ofrivilligt sätt närmar sig sitt slut och vårdens inriktning övergår från kurativ till palliativ. 

Examensarbetets intresseområde är upplevelser vid besked om vård i livets slut och 

efterfrågas av njur- och strokeavdelningen på Mälarsjukhuset Eskilstuna. 

2 BAKGRUND  

Nedan kommer definitioner av centrala begrepp presenteras samt styrdokument, riktlinjer 

och lagstiftning som är relaterade till ämnet. Därefter kommer tidigare forskning med 

beskrivning av artikelsökning och kvalitetsgranskning, ett vårdvetenskapligt perspektiv samt 

problemformulering att beskrivas. 

2.1 Centrala begrepp 

Under denna rubrik kommer definitioner av centrala begrepp presenteras samt beskrivas för 

att ge en ökad förståelse i ämnet. 

2.1.1 Cancer 

Ericson och Ericson (2012) beskriver att nybildning av celler ständigt sker i människans 

vävnader. I dessa cellers DNA finns mekanismer som kontrollerar denna nybildning av celler 

där det även ingår en programmerad celldöd så de gamla cellerna förstörs och elimineras. 

När mekanismerna som kontrollerar celldelning och celldöd inte fungerar sker en 
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okontrollerad celldelning som kan bilda en tumör. När en sådan tumör invaderar andra 

vävnader benämns det som cancer. Albertsson (2012) förklarar att det idag finns många 

kända ämnen som orsakar att det blir fel i celldelningen så att cancer bildas. Dessa ämnen är 

så kallade omgivningsfaktorer, exempelvis olika kemikalier, virus, radioaktivitet, asbest, luft- 

och vattenföroreningar, solljusexponering eller ett högt intag av fett i maten. Huruvida 

människor kommer utsättas för dessa omgivningsfaktorer beror på var i världen de bor, detta 

leder till att cancerincidensen varierar både inom länder och mellan olika länder (Albertsson, 

2012). Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, och globalt sett är de vanligaste 

cancerformerna lungcancer, levercancer, kolorektalcancer, magcancer och bröstcancer 

(World Health Organization [WHO], 2017a). I Sverige är de vanligaste cancerformerna 

prostatacancer, bröstcancer, hudcancer, tjocktarmscancer och lungcancer (Socialstyrelsen, 

2013a). Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag och uppskattningsvis var 

tredje person kan drabbas under sin livstid (Folkhälsomyndigheten, 2016b). 

2.1.2 Kurativ och palliativ vård 

Enlig Nationalencyklopedin (2017) är kurativ vård botande eller läkande och i motsats till 

palliativ vård som är symtomlindrande. Socialstyrelsen (2013b) beskriver att kurativ vård 

innebär att bota sjukdom och främja god hälsa. Den kurativa vården minskar i takt med att 

de palliativa vårdinsatserna tar sin början. Då går vården från ett hälsoorienterat syfte till att 

fokusera på bästa möjliga livskvalitet.    

Enligt WHO (2017b) innebär palliativ vård att öka livskvaliteten för patienter som drabbats 

av livshotande sjukdom och varken skynda på eller förlänga dödsprocessen. Palliativ vård 

innebär även att lindra fysiskt och psykiskt lidande, ta hänsyn till existentiella frågor, bejaka 

livet och se på döden som något naturligt. Enligt Socialstyrelsen (2013b) kännetecknas 

palliativ vård av en helhetssyn på människan. Vården bör byggas på att främja värdighet och 

största möjliga välbefinnande fram till livets slut hos alla individer som är i behov av palliativ 

vård, oavsett diagnos och ålder (Socialstyrelsen, 2013b).  

Den palliativa vården delas in i två faser (Socialstyrelsen, 2013b) där den tidiga inledande 

fasen kan vara lång och bygger på en livsförlängande behandling om detta är lämpligt för 

patienten. Den sena fasen kan ofta vara kortare än den tidiga och bygger på att främja hög 

livskvalitet och lindra lidande hos patienten och närstående. Socialstyrelsen (2013b) 

beskriver vidare fyra hörnstenar för palliativ vård. Dessa hörnstenar är symtomlindring, 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Symtomlindringen 

innefattar alla behovsnivåer och syftar inte bara på det fysiska utan även psykiska, 

existentiella och sociala behov. I symtomlindringen skall även autonomin och integriteten 

hos den person som får vården värnas om. Då palliativ vård bör utgöras av en helhetsvård 

inkluderas ofta insatser från flera kompetenser som bildar ett multiprofessionellt team. 

Vidare betonas att samarbete i det multiprofessionella teamet utgör en nödvändig grund för 

att ge en bra palliativ vård. Kommunikation och relation är centrala då det innebär att höja 

livskvaliteten för patienten. Det innefattar en god kommunikation och relation inom det 

multiprofessionella teamet och arbetslagen samt gentemot närstående och patienten. Med 
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stöd till närstående menas att ge närstående möjlighet att delta i vården och få stöd under 

hela vårdtiden såväl efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013b).   

2.1.3 Brytpunktsamtal  

Socialstyrelsen (2013b) definierar brytpunktsamtal som det samtal som sker vid övergången 

till palliativ vård när livsförlängande behandling inte längre fungerar. Samtalet genomförs 

med patienterna och deras närstående och har föregåtts av en helhetsbedömning av 

patienternas tillstånd där ställningstagandet om palliativ vård kan komma från läkare eller 

från patienter själva i samråd med läkare. Samtalets syfte är att förebygga missförstånd och 

minska oro samt förbättra livskvaliteten hos patienterna. Ställningstagandet om palliativ 

vård i livets slut kan ske under en period och övergången kan ses som en process istället för 

att det sker vid en viss tidpunkt (Socialstyrelsen, 2013b). Brytpunktsamtal bör genomföras 

för att patienterna ska få möjlighet att bestämma och påverka sin sista tid i livet 

(Socialstyrelsen, 2015). 

2.2 Lagstiftning, styrdokument och riktlinjer  

Nedan kommer lagstiftning, styrdokument och riktlinjer för sjuksköterskors arbetssätt 

beskrivas som är kopplat till ämnet. 

2.2.1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska hälso- och sjukvårdsverksamhet bygga 

på goda kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. Vården ska vara av god 

kvalitet och bygga på respekt för patienters integritet och självbestämmande. Vården ska 

även tillgodose behov som säkerhet, trygghet och kontinuitet för patienter samt vara 

lättillgänglig. En god hälsa på lika villkor för hela befolkningen är målet med hälso- och 

sjukvården som vars arbete ska förebygga ohälsa. Innan en ny behandlingsmetod införs ska 

även vårdgivaren bedöma denna utifrån individetiska aspekter om behandlingsmetoden har 

betydelse för integriteten och människovärdet hos patienterna (SFS 2017:30). 

2.2.2 Patientsäkerhetslagen 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso-och sjukvård förhindra vårdskada 

genom att främja hög patientsäkerhet. Med vårdskada menas psykisk eller fysisk skada samt 

lidande som skulle kunnat undvikas om adekvata åtgärder satts in. Hälso-och 

sjukvårdspersonal är skyldiga att upprätthålla och bidra till hög patientsäkerhet, rapportera 

risker för vårdskador samt andra skador som orsakats av säkerhetsbrister. Hälso-och 

sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Vården ska genomföras och utformas i samråd med patienten där sakkunnighet tillämpas 

samt att vården bedrivs med omtanke och respekt för patienten (SFS 2010:659).  
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2.2.3 Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor har sjuksköterskor ett 

ansvar för att öka möjligheterna för människor att hantera hälsoproblem och sjukdom så de 

kan uppnå ett så bra välbefinnande och livskvalitet som möjligt ända fram till döden (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Vidare beskrivs att sjuksköterskor även bör ha förmågan att 

kunna bedriva personcentrerad vård som innebär att se och förstå varje människa som unik 

med individuella resurser och behov. Detta sker genom en ömsesidig öppenhet i mötet 

mellan sjuksköterskor och patienter där sjuksköterskor tar del av patienters berättelse för att 

kunna utforma vården i partnerskap med patienterna. Vidare lyfter Kompetensbeskrivningen 

att sjuksköterskor bör leda omvårdnadsarbetet utifrån omvårdnadsprocessen där ett 

helhetsperspektiv på patienters upplevelser och grundläggande behov tillämpas (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). En förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskor bör 

ha kompetens att skapa en förtroendefull relation till närstående och patienter utifrån ett 

helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet inkluderar kunskap om patienternas situation och 

komplexa behov rörande grundläggande behov, psykosociala, kulturella och andliga behov 

samt kommunikation (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

2.2.4 Etisk kod för sjuksköterskor 

I International Council of Nurses’ [ICN] etisk kod för sjuksköterskor presenteras att det finns 

en etisk dimension i all omvårdnad och att sjuksköterskor har ett ansvar för sina beslut och 

bedömningar ur ett moraliskt perspektiv (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Här beskrivs 

vidare att mänskliga rättigheter ses som centrala och bör uppmuntra sjuksköterskor till 

handling, där sjuksköterskor ger förutsättningar för patienters delaktighet och värnar om 

integritet samt visar respekt i all omvårdnad där rätten till liv och egna val inkluderas. 

Sjuksköterskors ansvarsområde är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom samt 

lindra lidande och riktar sig till alla människor i behov av vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Den etiska koden lyfter även att sjuksköterskor har ett ansvar 

för att den information som ges för samtycke till vård och behandling är lämplig och korrekt. 

Informationen som ges bör vara tillräcklig för att möjliggöra för patienter att fatta ett 

självständigt beslut samt även vara anpassad ur ett kulturellt perspektiv. Det bör framgå att 

patienterna har rätt att avstå eller välja behandling. Sjuksköterskor bör även främja öppen 

dialog samt ingripa på lämpligt sätt om patienter och deras hälsa är hotad av andra personer 

eller medarbetares handlande. Sjuksköterskor bör i sin professionella roll vara lyhörda, visa 

medkänsla och respekt för patienter i genomförandet av omvårdnaden samt ta hänsyn till 

patienters tro, vanor och värderingar (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).     

2.2.5 Värdegrund för omvårdnad 

I Värdegrund för omvårdnad skriven av Svensk sjuksköterskeförening (2016) lyfts det att 

sjuksköterskor i mötet med patienter och närstående bör vara uppmärksamma och öppna för 

den utsatthet som skapas när patienter är beroende av vård. Det beskrivs vidare att patienter 

bör ges förutsättning att känna mening, hopp, tillit och lindrat lidande trots ohälsa. 

Omvårdnaden utgörs av ett existentiellt filosofiskt synsätt och en humanistisk grundsyn där 
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patienter ses som en del i ett sammanhang. Den existentiella filosofin handlar om patienters 

upplevelser och idén om att patienter har möjlighet att skapa sin egen livsmening (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Värdegrunden lyfter även att sjuksköterskor bör se patienter 

som en enhet och hälsa som en helhet. Detta bör ses utifrån patienters värderingar och 

upplevelser där lidandet är kopplat till patienters upplevelser av sin egen situation. 

Sjuksköterskor bör se lidandet som individuellt och unikt och för att lindra lidandet måste 

sjuksköterskor bekräfta patienters lidande. Allt lidande kan inte lindras då lidande är en del 

av människans liv men i omvårdnaden som sjuksköterskor bedriver är det väsentligt att 

lindra lidandet i största möjliga mån (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

2.3 Tidigare forskning  

Under denna rubrik kommer tidigare forskning om palliativ vård presenteras utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv och ett närståendeperspektiv samt hur sökningarna efter artiklar 

gjordes. Den tidigare forskningen som presenteras ligger till grund för att förstå 

problemområdet och utgörs av tio stycken vårdvetenskapliga artiklar med hög kvalitet.  

Sökningar efter vårdvetenskapliga artiklar till bakgrundens tidigare forskning görs i 

databaserna CinahlPlus och PubMed, då dessa är inriktade på omvårdnadsvetenskap samt 

omvårdnadsrelaterade artiklar. Valda inklusionskriterier är artiklar som handlar om 

upplevelser av palliativ vård ur ett sjuksköterske- och närståendeperspektiv, om personer 

från 18 år och uppåt. Valda exklusionskriterier är artiklar som handlar om personer under 18 

år. Begränsningar är att artiklarna innehåller abstract, references available, är peer reviewed 

samt skrivna på engelska. Sökord som används är ”palliative”, ”palliative care”, ”dying”, 

”terminally ill”, ”end of life care”, ”terminal care”, ”caring”, ”families”, ”family”, ”relatives”, 

”parents”, ”siblings”, ”patients”, ”nurse”, ”nurses role”, ”role of the nurse”, ”nurs*”, ”nursing”, 

”nurses”, ”transition”, ”the transition from curative to palliative care”, ”cancer”, 

”notification”, ”experience”, ”barriers”, ”strategies”, ”attitudes”, ”feelings”, ”views”, 

”education”, ”perspective”, ”opinion”, ”experience”, ”emotions” och ”perception”. För en 

fullständig lista på kombinationer av sökord och begränsningar se Bilaga A.  

Urvalet utgår i första hand från titel och nästa steg i urvalsprocessen är att läsa abstract. 

Abstract läses för att se vilka artiklar som bidrar med kunskap som är relevant för området. 

Artiklarna läses sedan i sin helhet för få en ökad förståelse av ämnet och eventuella 

problemområden. Artiklarna beskrivs vidare i Bilaga B där även artiklarnas kvalitetspoäng 

redovisas.  

Kvaliteten av artiklarna har granskats utifrån vissa kvalitetskriterier inspirerade av Fribergs 

(2012a) förslag på kvalitetsgranskning där ett antal kvalitetskriterier uppfyllts. För varje 

kvalitetskriterie som uppfyllts har artiklarna fått ett poäng. Artiklar som uppfyller upp till 

fyra kvalitetskriterier fick som mest fyra poäng och ansågs ha låg kvalitet. De artiklar som 

uppfyller från fem upp till nio kvalitetskriterier bedömdes ha medelhög kvalitet. Artiklarna 

ansågs ha hög kvalitet när de uppfyllde minst tio frågor och fick därmed tio poäng eller fler. 

Friberg (2012a) betonar att granskningen ligger till grund för om artiklarna är användbara 

eller måste exkluderas. I urvalet av artiklar valdes artiklar med hög kvalitet samt att två 
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ursprungsartiklar har exkluderats då de har en låg kvalitet. Artiklarnas kvalitet samt poäng 

redovisas i Bilaga B och kvalitetskriterier till kvalitativa artiklar återfinns i Bilaga C samt 

kvalitetskriterier för kvantitativa artiklar återfinns i Bilaga D. 

2.3.1 Palliativ vård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 

Johansson och Lindahl (2010) beskriver att sjuksköterskor ser det palliativa vårdområdet 

som ett viktigt men även komplicerat område. Det framkommer att sjuksköterskor i sitt 

arbete upplever det som en förmån att få vårda patienter i slutet av patienternas liv. 

Förmånen delas även med en känsla av tacksamhet hos sjuksköterskor att få vara en del av 

patienters sista tid i livet. Denna upplevelse gör att sjuksköterskor försöker sträva efter den 

ideala vården för sina patienter och deras närstående. När den ideala vården uppnås ger det 

en upplevelse av fullständighet och känslan hos sjuksköterskor är att de gjort sitt bästa för 

patienter och närstående i deras unika situation. Vidare beskriver dock Johansson och 

Lindahl (2010) att sjuksköterskor upplever att de kan bli osäkra i sin roll när patienter 

öppnar sig om sina psykiska och existentiella behov. Då kan sjuksköterskorna uppleva att 

situationen är svår att hantera samt veta hur de ska agera för att möta patienternas behov. 

White och Coyne (2011) lyfter att sjuksköterskor ibland inte tycker att de är tillräckligt väl 

förberedda för att möta döende patienter samt att prata med patienterna och närstående om 

döden och meningen med palliativ vård. I deras studie framgår dock att utbildningsnivån för 

sjuksköterskor kan vara en faktor för hur det upplevs att kommunicera med patienter och 

närstående om döendet. Sjuksköterskor upplever även en osäkerhet i att fråga patienter om 

deras djupa existentiella tankar och känslor på grund av rädsla för vad som då kan 

framkomma, vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet och att inte ha några svar (Keall, 

Clayton & Butow, 2014). Däremot belyser Broom et al. (2015) att sjuksköterskor upplever det 

som viktigt att prata med patienter om döendet, den kommande döden, rädslor för lidande 

samt frågor om hopp, då det ingår i deras ansvarsområde. Sjuksköterskor upplever även att 

villighet att lyssna och att vara någon som patienterna kan prata med är viktigt för att stödja 

patienterna emotionellt, och rädslan för att prata om döden tycks mer vara ett problem för 

sjuksköterskor än för patienter (Johnston & Smith, 2006). Det betonas att kvaliteten på 

kommunikationen mellan sjuksköterskor, patienter och närstående är starkt relaterad till hur 

kvaliteten på den kommande palliativa vården upplevs (Royak-Schaler et al., 2006). 

Sjuksköterskor upplever dock att närstående kan utgöra ett hinder för att ge palliativ vård då 

de kan vara arga och ha svårt att acceptera patienters dåliga prognos (Beckstrand, Moore, 

Callister & Bond, 2009).  

2.3.2 Palliativ vård utifrån ett närståendeperspektiv  

Kugimoto, Katsuki, Kosugi, Ohta och Sato (2017) lyfter att de närstående upplever som störst 

psykisk påfrestning vid mottagandet av beskedet om att vården får en palliativ inriktning och 

förklaras med att mycket av hoppet försvinner. Övergången till palliativ vård och dödens 

närmande gör så att närstående upplever en ökad medvetenhet om deras framtida förlust 

vilket gör dem apatiska med depressiva symtom (Kugimoto et al., 2017). Resan från kurativ 

till palliativ vård är en utmaning då den medvetandegör patienternas kommande död hos de 

närstående (Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Ragan, 2011). Den ökade medvetenheten om 
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döden som närstående beskriver är en följd av att på nära håll se någon som är obotligt sjuk 

och den medvetenheten upplevs som skrämmande och konstant närvarande i närståendes 

tillvaro (Janze & Henriksson, 2014). Att på nära håll se sin obotligt sjuka partner få palliativ 

vård upplevs av närstående som förvirrande, obekant och omöjligt att förstå fullt ut. Vidare 

beskrivs att närstående upplever att de känner sig spända och aldrig kan slappna av då de 

alltid är uppmärksamma på förändringar i symtom och känsloläge hos sin partner. 

Närstående upplever att det är lättare att hantera praktiska saker för sin partner än att 

hantera deras existentiella och känslomässiga behov. Den förändrade livssituationen gör att 

de närstående håller tillbaka sina egna känslor, tar på sig rollen att vara den som är stark och 

försöker behålla en positiv inställning (Janze & Henriksson, 2014).  

Närstående upplever att kvaliteten på kommunikationen och vårdpersonalens närvaro är 

avgörande för att den palliativa vården ska upplevas som positiv. Upplevelsen blir positiv för 

närstående när de har tillgång till adekvat information, känner sig trygga att vården som ges 

till deras närstående är korrekt och att vårdpersonal finns som stöd (Royak-Schaler et al., 

2006). Kommunikationen från vårdpersonal upplevs som viktig för närstående då de 

förväntar sig att få vägledning och svar om sjukdom och prognos (Janze & Henriksson, 

2014), dock upplever många närstående att de kan ha svårt att förstå informationen som ges 

på grund av den medicinska terminologin som används av vårdpersonal (Royak-Schaler et 

al., 2006). Närstående upplever att medan de förbereder sig på det värsta innehar de 

fortfarande hopp om att deras partner kommer bli frisk, trots deras vetskap om att döden 

inte går att komma ifrån. Som ett sätt att hantera denna osäkra situation försöker närstående 

fokusera på nuet, tar en dag i taget och omvärderar vad som är viktigt i vardagen (Janze & 

Henriksson, 2014).  

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet är valt att belysas ur Erikssons (2015) teori om lidande då den 

beskriver det lidande som uppstår då människans existens hotas på grund av sjukdom. 

Erikssons (2015) belysning av det lidande som skapas av att ha vetskap om att döden närmar 

sig men ha ovetskap om när upplevs som central vid besked om palliativ vård och passar 

därför till examensarbetet. 

Eriksson (2015) beskriver tre former av lidande vilka innefattar sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande orsakas av sjukdom eller behandling. Denna 

form av lidande är uppdelad i två kategorier, själsligt och andligt lidande eller kroppslig 

smärta, vilka kan finnas samtidigt i större eller mindre utsträckning. Sjukdomslidande 

påverkar människan som en helhet där den kroppsliga smärtan innebär en fysisk kännbar 

smärta medan själsligt och andligt lidande innebär upplevelsen av skuld, skam och 

förnedring. Eriksson (2015) beskriver vidare att vårdlidande orsakas av vården eller 

otillräcklig och utebliven vård. Lidande orsakat av vård uppkommer när människans 

värdighet kränks exempelvis vid slarv eller nonchalans under direkta vårdåtgärder eller vid 

bemötande. Att utöva makt över patienter och inte ta hänsyn till patienternas fria vilja 

orsakar också ett vårdlidande. Vidare beskriver Eriksson (2015) att inte ge vård eller att inte 
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ta patienter på allvar kan ses som ett sätt att utöva makt över de mer eller mindre maktlösa 

patienterna och innebär en kränkning av deras värdighet. Den sista formen av lidande 

benämner Eriksson (2015) som livslidande vilket kan kopplas till människans hela existens 

och att vara människa bland andra människor. Exempel på livslidande kan vara ett hot om 

att förintas, att veta att döden kommer ske men inte veta när eller då livssituationen 

förändras på ett ofrivilligt och onaturligt sätt. Hotet om förintelse gör att människan kan 

känna att identiteten blir upplöst. Det kan även ge känslan av hopplöshet och uppgivenhet 

där människan inte orkar kämpa. Eriksson (2015) beskriver vidare att sjuksköterskor kan 

känna att det är svårt att veta hur de ska handla när de står inför patienter med svåra 

livslidanden som kan vara orsakade av obotlig sjukdom. Men det lidande som inte går att 

eliminera bör sjuksköterskor göra allt för att lindra och det onödiga lidandet ska alltid 

försöka elimineras. Att sjuksköterskor visar medlidande för patienterna kan för en stund 

lindra det svåraste lidandet. Medlidandet kan uttryckas genom beröring, en vänlig blick eller 

ord. Sjuksköterskor har även erfarenhet av att lidandet kan lindras hos patienter om 

sjuksköterskor har önskan om lidandets lindring som grundinställning, där förmedling om 

att finnas där för patienterna, stödja, trösta, samtala, vara ärlig, förmedla hopp och dela 

hopplösheten ryms. Eriksson (2015) belyser att våga möta lidandet och ge patienterna rätten 

att få lida är något av det viktigaste för lidandets lindring.          

2.5 Problemformulering  

Antalet patienter som drabbas av cancer ökar vilket även innebär att allt fler 

allmänsjuksköterskor kommer möta dessa patienter. Cancer är en sjukdom som kan ha en 

dödlig utgång där botande behandling inte längre fungerar vilket gör att vårdens fokus flyttas 

från kurativ till palliativ. Patienter som vårdas palliativt ska ses utifrån ett helhetsperspektiv 

där existentiella samt fysiska och psykiska behov tas i beaktning. Övergången till palliativ 

vård ses som en process där patienter kan öppna sig om sina psykiska och existentiella behov 

vilket sjuksköterskor kan uppleva som svårt att möta. I tidigare forskning betonas att 

kvaliteten på kommunikationen mellan patienter, sjuksköterskor och närstående har 

betydelse för hur den kommande palliativa vårdens kvalitet upplevs. Eriksson lyfter i sin 

vårdvetenskapliga teori att det skapas ett stort livslidande hos patienter som får vetskap om 

att livet närmar sig sitt slut utan att veta när. Sjuksköterskor kan ha svårt att möta detta 

lidande, dock bör de sträva efter att lindra allt onödigt lidande eller eliminera det lidande 

som är möjligt. Det finns därför ett behov av att öka kunskapen hos sjuksköterskor så de blir 

mer förberedda på vilka upplevelser de kan komma att möta hos patienter som fått besked 

om palliativ vård. Detta så att onödigt lidande inte uppstår hos patienter och att 

sjuksköterskor känner sig tryggare i sin roll, kan möta patienters behov, minska deras 

lidande samt öka vårdens kvalitet genom övergången till palliativ vård.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vad patienter, med obotlig cancersjukdom, upplever tiden efter att ha 

fått besked om att vårdens inriktning övergår från kurativ till palliativ vård. 

4 METOD 

Metoden som tillämpas i genomförandet av examensarbetet är en kvalitativ innehållsanalys 

med en manifest induktiv ansats och är lämplig då analysmaterialet består av biografier. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver biografier som empiriskt material och en primärkälla 

vilket ger kunskap om upplevelser av specifika situationer i människors liv. Biografier kan 

innehålla detaljerade beskrivningar av hur människor upplever fenomen i vården och blir 

därför ett material som är användbart även i vetenskapligt syfte. Innehållsanalysen som är 

beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) används med fördel vid analys av 

obearbetat material så som biografier då meningen är att skapa ny kunskap om människors 

upplevelser utifrån vad de själva beskriver. Den kvalitativa innehållsanalysen är väl 

användbar inom omvårdnadsforskning då den fokuserar på beskrivning eller tolkning av text. 

Olika slags texter kan då analyseras utifrån antingen en beskrivande, manifest eller tolkande, 

latent nivå beroende på kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Både den 

manifesta och den latenta nivån innehåller en viss tolkning. Den latenta nivån innefattar 

dock en djupare tolkning än den manifesta nivån (Dahlborg-Lyckhage, 2012).  

4.1 Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier för urval av analysmaterial var biografier skrivna av personer som 

drabbats av cancer och som fått besked om obotlig cancer samt avlidit till följd av sjukdomen. 

Exklusionskriterier som valdes var personer som avlidit till följd av annan sjukdom, eller som 

får palliativ vård på grund av någon annan diagnos än cancer samt personer som fortfarande 

lever med sin cancersjukdom. 

I sökning efter biografier användes databasen LIBRIS och sökmotorn Google. På Google 

användes sökorden ”biografier om cancer på svenska” som gav träff på länk till Stockholms 

Stadsbibliotek. Sökningen fortsattes via länken till Stockholms Stadsbibliotek där 196 träffar 

framkom utifrån ämnena ”biografi” och ”cancer”.  Begränsningar som valdes utifrån filtret på 

Stockholms Stadsbibliotek var bok som mediatyp, skrivna mellan 2010-2017, på svenska och 

med onkologi som ett ytterligare tillagt ämne. Sökningen gav 63 träffar. Fortsatt urval 

gjordes genom att böckernas innehållsbeskrivning lästes där det framgick att besked om 

obotlig cancer getts varefter tre böcker valdes.  

I en utökad sökning i databasen LIBRIS användes sökorden ”självbiografi cancer” med 

begränsningar bok, på svenska och skrivna från år 2010-2017 som gav sju träffar där en 
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biografi valdes efter att det framgått i innehållsbeskrivningen att besked om obotlig cancer 

tagits emot.  

För att få ett jämnare urval gällande könsfördelningen gjordes ytterligare en sökning i 

LIBRIS. Sökningen gjordes utifrån sökorden ”biografi bröstcancer” med begränsningar bok, 

på svenska och skrivna från år 2010-2017 som gav 18 träffar och en biografi valdes efter att 

det framgått i innehållsbeskrivningen att besked om obotlig cancer mottagits. Att 

biografiernas författare inte längre är i livet kunde ses i resultatlistan av sökningen i 

databasen LIBRIS. Urvalet utgjordes av personer som var mellan 29-56 år gamla och den 

homogeniteten uppkom då inga äldre personer kunde återfinnas i sökningarna efter 

biografier där ett palliativt besked getts.  

De utvalda biografierna benämns som Biografi A-E. Biografi A handlar om en man som avled 

vid 38års ålder av metastaserad lungcancer. Mannen som hette Paul var gift med en kvinnlig 

läkare och var själv snart färdigutbildad neurokirurg. Pauls utstakade framtida karriär fick ett 

plötsligt slut när han fick besked om att han drabbats av obotlig cancer (Kalanithi, 2017).  

Biografi B handlar om en man som blev 29 år som avled av cancer i magsäcken. Mannen som 

hette Kristian levde som singel men beskriver att han hade ett stort nätverk med många fina 

relationer och en kärleksfull familj som han hade bra kontakt med. Han arbetade som 

musiker och journalist när han fick veta att han drabbats av obotlig cancer (Gidlund, 2013). 

Biografi C är skriven av Klas som blev 46 år, han drabbades av kronisk blodcancer som kallas 

myelom. Klas skriver om sin fotbollskarriär, uppväxt och cancersjukdom. Han berättar om 

hur han fortsatte vara aktiv i fotbollen även efter sin sjukdomsdebut och hur hans fru och två 

söner stöttade honom. Klas skriver även om sin kamp mot cancern och hans syn på vem han 

var (Ingesson, 2016). Biografi D handlar om Gunilla som avled av bröstcancer vid 56 år. 

Gunillas berättelse börjar efter att hon fått besked om att knölen i hennes bröst var 

bröstcancer. Hon fick tidigt veta att chansen för överlevnad var liten. Gunilla arbetade som 

egenföretagare och hon hade ett stort samhällsengagemang. Hon levde ensamstående med 

sina tonårsbarn och i hennes bok skildras hennes upplevelser av mötet med vården (With, 

2014). Slutligen handlar Biografi E om en kvinna vid namn Caroline som drabbades av mag-

och tarmcancer, hon blev 35 år gammal. Caroline arbetade på arbetsförmedlingen och levde 

tillsammans med sin man samt två yngre döttrar. Hon berättar i sin bok om sin tro på Gud, 

sin cancersjukdom samt hennes upplevelser av att fortsätta leva trots att läkarna gett henne 

besked om att hon inte kommer överleva sin diagnos (Norlin, 2016). Urvalet omfattas av 

biografier skrivna av två kvinnor och tre män, dessa återfinns i Bilaga E. 

4.2 Dataanalys och genomförande  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys kan 

användas med en deduktiv eller induktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att 

förutsättningslöst analysera människors upplevelser utifrån deras berättelser där 

berättelserna bör ses i sitt sammanhang samt att olika tolkningar kan vara giltiga. Vidare 

beskriver Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att tolkningsnivån kan vara antingen 

manifest eller latent. Den manifesta nivån innebär att hålla sig textnära, skapa kategorier och 
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beskriva det uppenbara textinnehållet genom att svara på frågan vad. Metoden med en 

induktiv manifest ansats lämpar sig väl för examensarbetet då syftet är att beskriva 

patienters upplevelser. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver vidare centrala begrepp i 

analysprocessen som analysenhet, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och 

kategori. Med analysenhet menas de texter som ska analyseras. Utifrån analysenheten 

identifieras flera meningsenheter med bärande meningar, ord eller stycken. 

Meningsenheterna är grunden för analysen och ska besvara syftet. Vidare beskriver 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) att meningsenheterna ska kondenseras vilket 

betyder att meningsenheterna kortas ner utan att väsentligt innehåll tas bort, och i 

abstraktionen lyfts till en högre logisk nivå och därmed skapas en kod. Koden kan ses som en 

etikett och är en kort beskrivning av innehållet. Därefter samlas flera koder med liknande 

innehåll i underkategorier. Underkategorier med liknande innehåll samlas därefter i större 

kategorier.  

Biografierna som låg till grund för analysen lästes av båda författarna till examensarbetet. 

Meningar och stycken som besvarade syftet identifierades och markerades som 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheterna skrevs systematiskt in i en mall i ett 

Word-dokument för att lättare kunna överblickas och kontrollerades mot examensarbetets 

syfte. Vissa av meningsenheterna delades då de innehöll flera betydelser och Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) menar att om dessa meningar inte delas så riskeras delar av dess 

innehåll att gå förlorade. Meningsenheterna kondenserades genom att meningarna kortades 

ner utan att det centrala innehållet försvann. Innehållet abstraherades sedan till en kod som 

blev en etikett på innehållet. Koderna sågs över så de överensstämde med 

meningsenheternas kontext. Koder som hade ett liknande innehåll samlades i 

underkategorier. Utifrån likheter och variationer samlades de underkategorier som var 

närbesläktade i större kategorier. Se exempel på analysprocessen i Tabell 1. 

Underkategorierna och dess innehåll redovisas som underrubriker under respektive 

överrubriker som är bildade utifrån de större kategorierna och utgör examensarbetets 

resultat. 

Tabell 1, analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag är öppen för 

allt. Jag har inget 

att förlora, förutom 

livet.” (Biografi B, s. 

183) 

Inget att förlora 

förutom livet  

Förlora livet Förlust av livet Förluster  

”Just då, under 

läkarbesöket, blir 

allt så overkligt.” 

(Biografi D, s. 53). 

Under 

läkarbesöket 

blir allt overkligt 

Allt blir 

overkligt 

Verkligheten blir 

overklig 

Förändringar 

”För mina barn För mina barns Allt för att leva Viljan att leva  Önskningar 
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skull bestämde jag 

mig för att ta 

gifterna, jag ville 

visa för dem att jag 

gör allt för att 

leva.” (Biografi E, s. 

123). 

skull bestämde 

jag mig för att ta 

gifterna, jag gör 

allt för att leva. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Examensarbetet utfördes i enlighet med CODEX (2017) regler och riktlinjer för god 

forskningsetik. Det innebär att vara insatt i den vetenskapliga litteraturen och att sätta 

andras intressen före de egna. Informerat samtycke eller anonymitet inhämtades eller 

tillämpades inte då de biografier som ingick i examensarbetet var publicerat material. Vid 

hanteringen av citat markerades dessa med ”citationstecken” samt refererades till den 

biografi som citatet var hämtat ifrån. Examensarbetets syfte var aldrig att plagiera, förvränga, 

kränka eller på något annat sätt orsaka skada för de personer vars berättelser ingick i 

examensarbetet i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Etiska överväganden spelar en stor 

roll för hur resultatet av forskningen kan användas samt forskningens kvalitet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det lyfts även vikten av att ny forskning ska bedrivas för samhällets 

utveckling men det får dock inte ske om det skadar informanter som ingår i forskningen. 

Forskningen ska heller inte presenteras på ett sådant sätt att det framstår som plagiat då det 

klassas som vetenskaplig oredlighet. Detta är då en stor del av forskningsetiken som ska tas i 

beaktande av forskaren och innefattar även hur informanterna ska behandlas så skador eller 

kränkningar inte uppstår (Vetenskapsrådet, 2017).  

5 RESULTAT 

Under denna rubrik kommer resultatet presenteras utifrån tre kategorier och tillhörande 

underkategorier som framkommit i analysen av biografierna. För en överblick av kategorier 

och underkategorier se Tabell 2. 

Tabell 2, kategorier samt underkategorier. 

Kategorier  Underkategorier  

 

Förluster 

Förlorat liv 

Förlorad framtid 
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Förändringar 

Förändrad identitet 

Verkligheten blir overklig 

 Oron för närstående 

 

Önskningar 

Viljan att leva 

Viljan att få information 

 

5.1 Förluster  

Den första kategorin som presenteras är förluster. Denna har utvecklats ur två 

underkategorier som är förlorat liv samt förlorad framtid. 

5.1.1 Förlorat liv 

Patienter som fick besked om att vårdens inriktning ändrades från kurativ till palliativ vård 

upplevde att livet gick förlorat, men även att de förlorat den kamp patienterna utkämpat 

under sjukdomstiden. Patienterna upplevde det som att de hade förlorat mot sjukdomen som 

de tidigare tagit strid mot. Patienterna visste nu inte längre hur de skulle slå tillbaka och 

upplevde att kampen om livet var över. Detta yttrade sig i att patienterna upplevde att de inte 

skulle klara sig den här gången, att de inte kunde ta sig ur situationen levande samt 

upplevelsen av att de inte skulle överleva blev påtaglig. Patienter upplevde att de hade döden 

i sin kropp och hur de än försökte skydda sig så skulle de förlora livet. Vissa patienter 

upplevde förlusten av livet som en existentiell ångest som var fysiskt kännbar vid tanken på 

att dö. En av patienterna uttryckte det på följande sätt:  

Jag satt tyst. I fem års tid hade jag kämpat mot den här jävla sjukdomen och varje gång som 

den slagit till hade jag hittat vägar för att ta upp striden. Nu fanns det inget kvar att göra. Det 

var alltså så här det skulle sluta. Hela magen knöt sig vid tanken på att dö… (Biografi C, s. 

192). 

Patienterna upplevde att det var mycket som smärtade då det skapades en insikt om att slutet 

på livet hade börjat och där vardagen upplevdes som en ”konstant nära-döden-upplevelse” 

(Biografi B, s. 324). Efter beskedet upplevde patienterna att varje handling som gjordes i livet 

överskuggades av döden. Då patienterna upplevde att döden satt sig som en kil i deras 

tillvaro upplevde de att de ibland tänkte att de borde dött på en gång. Detta så att andra i 

deras närhet kunde få gå vidare i livet och börja leva igen. 

Patienterna upplevde även att livet snart skulle vara över. En del patienter hade haft på känn 

att cancern skulle ta deras liv men att de hade haft en önskan att det inte skulle vara så. 

Patienterna upplevde att det var svårt att föreställa sig att förlora livet på grund av en så 

onödig, obegriplig och osynlig sjukdom som cancer. Beskedet om palliativ vård gav 
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upplevelsen av känslan att inte vilja dö och en del patienter som varit bekant med döden i sitt 

arbete kände nu inte igen den. Patienterna upplevde nu sin egen dödlighet som förvirrande 

och förlusten av livet som en engångshändelse men att leva med en sjukdom som dödar som 

en process. Patienterna upplevde även att när döden inträffat kommer de aldrig mer tillbaka, 

förlusten av livet blev definitiv. Förlusten av livet gav upplevelsen av avsked till allt. 

Patienterna hoppades dock att när tiden för att dö var inne ville de uppleva en acceptans och 

ett lugn att de var redo att dö då de inte hade något att förlora förutom livet. 

5.1.2 Förlorad framtid 

Patienter upplevde att beskedet om palliativ vård skapade en förlust av framtiden. De 

framtidsplaner patienterna hade gick nu inte längre att genomföra. De mål patienterna hade 

strävat efter att nå och var så nära att förverkliga upplevdes nu gå om intet och deras tidigare 

planer hade nu blivit till naiva drömmar. Patienterna upplevde att läkarna som tidigare hade 

haft möjligheter och lösningar i sitt tänkande nu inte längre gav något hopp. Hopplösheten 

visade sig bland annat genom beskrivningen från en av patienterna som säger:  

Läkarvetenskapen har gett mig domen svart på vitt att det finns inget hopp, det finns bara 

mildrande genom smärtlindring och bromsmedicin som enligt dem kan ge mig några månader 

extra på sin höjd. I sjukintyget står det ’ingen rehabiliteringsmöjlighet’ och att jag inte kan 

återgå till arbetet vilket innebär att de gett upp hoppet (Biografi E, s. 181). 

Detta gav upplevelsen av att framtiden var förlorad, att det inte fanns något mer kvar att 

göra, hoppet var borta. Patienterna upplevde då att de aldrig kommer få se sina föräldrar bli 

gamla, aldrig finnas där när deras tid tar slut och inte kunna ge tillbaka. Patienterna beskrev 

även förlusten av framtiden som att aldrig få uppleva drömresan eller drömflytten, att de 

kommer att ha dansat alldeles för lite och att de aldrig kommer få minnas tillbaka på sin 

barndom tillsammans med sina syskon. Upplevelsen av den förlorade framtiden beskrevs 

även av vissa patienter som att de aldrig kommer få de barn som de längtat efter, att aldrig få 

bli den föräldern som behöver gå upp mitt i natten för att trösta sitt barn, aldrig känna 

utmattningen och lyckan av att ha småbarn eller klättra med dem i träd. Beskedet gav även 

upplevelsen att patienterna aldrig skulle få känna stoltheten i att de faktiskt klarat det.  

Förlusten av framtiden gav även upplevelsen att patienterna förlorade tid, att de hade hundra 

saker kvar att uträtta. En del patienter upplevde att de inte fick något svar på hur lång tid 

som fanns kvar, medan andra patienter fick bekräftat att den korta tiden den själva trodde 

kunde stämma. Patienterna upplevde att det hade varit lättare att bestämma hur de skulle 

leva sitt kvarvarande liv och vägen hade varit tydligare om de vetat hur lång tid som var kvar. 

En del patienter beskrev dagarna efter beskedet som ett tidsvakuum, medan andra beskrev 

det som skrämmande att det skulle gå fort. Förlusten av tid var en upplevelse som plågade 

patienterna mest, där de uttryckte att det handlar inte om, om vi ska dö utan det handlar om 

när. Cellgifter skulle kunna ge patienterna mer tid men de upplevde att ”det riskerade å andra 

sidan att göra den tid som var kvar till ett rent helvete” (Biografi C, s. 192). Vissa patienter 

uttryckte att de såg på tiden som tveeggad, att tiden från diagnos blev längre samtidigt som 

de närmade sig döden. Patienterna uttryckte det som ett problem att inte veta hur lång tid de 
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hade kvar eller hur den tiden som var kvar skulle utveckla sig, att de ville styra upp praktiska 

saker så som abonnemang, se över lån och ekonomi men att de inte ens visste om de skulle 

finnas om några månader, nästa sommar eller kanske rentav leva om ett år. En del patienter 

uttryckte att de var redo men inte klara, att tiden som återstod alltid skulle vara för kort för 

att bli klar, men att de ville ta vara på tiden som ändå fanns där. 

5.2 Förändringar 

Under denna rubrik presenteras den andra kategorin som har sitt ursprung ur de tre 

underkategorierna förändrad identitet, verkligheten blir overklig samt oron för närstående. 

5.2.1 Förändrad identitet 

Patienter som fick besked om att vårdens inriktning övergick från kurativ till palliativ 

upplevde att deras identitet förändrades. Detta förstärktes av känslan att tillhöra gruppen 

som får palliativ vård och patienterna frågade sig om detta verkligen hände och varför just de 

inte skulle kunna botas. Patienter upplevde att deras identitet förändrades, att identiteten de 

en gång hade spelade inte längre någon roll. När beskedet om palliativ vård kom ifrågasatte 

patienterna om de verkligen tillhörde den kategorin som fick palliativ vård samt vem de var 

nu när sjukdomen inte gick över. Patienter uttryckte att deras identitet genomgick en radikal 

förändring och de började betrakta sin omvärld på ett annat sätt än tidigare, en del uttryckte 

att de redan var ”ett spöke med ena foten på andra sidan” (Biografi B, s. 220). Istället för att 

vara den som hjälper andra genom livskriser så blev patienterna vilsna och förvirrade och att 

detta var något som hände andra. Patienterna upplevde att de aldrig skulle komma tillbaka 

till den identiteten som de en gång hade, och att de nu identifierade sig som en invalid. Detta 

beskrevs av en av patienterna som: 

Mina rädslor – besannade av datortomografin och proverna, som inte bara uppvisade cancer 

utan även en överväldigad kropp som närmade sig döden – befriade mig från min plikt att 

tjäna, från min plikt gentemot patienter och neurokirurgin, från min strävan efter godhet (…) 

blev jag, utan den där drivkraften och plikten att ta hand om de sjuka, en invalid (Biografi A, s. 

147). 

De upplevde även att deras närstående ville förvandla patienternas egen identitet till en 

patientidentitet men patienterna uttryckte att de inte fick glömma vilka de var då de behövde 

sig själva mer än någonsin, samt att de inte ville bli en främling som ingen i deras närhet 

kände igen. Patienterna uttryckte att de försökte hitta ett nytt sätt att leva med sjukdomen 

där en uppfattning som blottade sig var att en frisk människa inte har mandat att avgöra hur 

en sjuk människa ska leva eller dö. Patienterna beskrev det som att de drog in känselspröten 

för att få behålla sitt självbestämmande och kommando över det som hände runt omkring 

dem. 
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5.2.2 Verkligheten blir overklig 

Patienter upplevde att beskedet förändrade deras verklighet, det beskrevs som att läkarens 

dom förändrade allt. Under läkarbesöket när beskedet gavs blev allt overkligt. I samband 

med beskedet upplevde patienterna även att de inte förstod någonting då de hade en annan 

upplevelse av hur kroppen kändes. Situationen upplevdes obegriplig och gigantisk för 

patienterna och skapade känslan av att det var ett missförstånd. Patienterna beskrev det som 

att det saknades ord för att beskriva deras verklighet och att den var mycket mer 

skrämmande och hemsk än de hade trott. Patienterna beskrev beskedet som en stor chock 

där en kriskurva ritades upp och där patienterna tappade kontrollen och kommandot. 

Patienter upplevde att det inte fanns några genvägar vid ett besked om palliativ vård. De 

upplevde att det inte fanns någon barmhärtighet och inga förmildrande omständigheter, att 

verkligheten hade kommit ikapp och det inte gick att fly från den för nu hade verkligheten 

tagit en drastisk vändning. En av patienterna beskrev: 

Men den här gången har verkligheten hunnit ikapp. Den här gången kommer jag inte undan. 

Jag kan inte prata mig ur situationen. Jag kan inte sakta backa undan. Inte fly. Kan inte gå 

rakt ut i skogen i mitt älskade Dalarna, ta vänster vid den stora stenen, ta sikte på det största 

berget och gå så långt benen bär mig och därefter fortsätta ännu längre, bortom den vilda 

älven för att någonstans bland träden vänta ut min fiende tills den tröttnar och ger sig av. 

(Biografi B, s. 186). 

När beskedet gavs ökade förståelsen för hur allvarlig situationen var, och patienterna 

upplevde att det inte var någon lek längre. Beskedet upplevdes otroligt hemskt och 

patienterna genomgick olika känslomässiga faser som ilska, stress och sorg där känslorna 

svämmade över. En del patienter upplevde att de var förbannade i omgångar och kände sig 

svaga, otillräckliga och hjälplösa. Sorgen över den förändrade verkligheten visade sitt uttryck 

i ledsamhet och gråt, där gråten kom i svallvågor och vissa patienter upplevde att tårarna 

aldrig tog slut eller kunde komma när som helst. Patienterna upplevde även att omgivande 

dystra miner fick dem att börja gråta. Sorgen kom starkt över de befarade förlusterna och 

patienterna uttryckte att deras största olycka var glädjen över att leva. En del patienter 

upplevde att oro skapades över småsaker som fanns i livet, men att oron för just småsaker 

hjälpte till att slippa tänka på den overkliga verkligheten. Oron kändes i hela kroppen men 

patienterna upplevde ändå att de behövde sätt att förhålla sig till oron och den nya 

verkligheten som beskedet skapade, för att kunna finnas till, vara glad och ha energi trots allt. 

Vissa patienter upplevde att de kunde känna glädje trots beskedet men undrade samtidigt om 

de fick vara glada i sin nya verklighet. 

5.2.3 Oron för närstående 

Beskedet om palliativ vård gav patienterna upplevelsen av oro för att även deras närstående 

genomgick en ofrivillig förändring. Patienterna upplevde att de svek sina barn då de inte 

skulle få se dem växa upp. Patienterna upplevde även svårigheter i hur beskedet skulle ges då 

det inte fanns något lätt sätt att berätta till övriga närstående så som föräldrar, partner och 

syskon då patienterna själva ansåg tanken på deras närståendes förändrade situation som 

fruktansvärd. En av patienterna uttryckte: ” Jag försöker sätta mig in i mina syskons 
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situation, en tanke så fruktansvärd att den knappt hinner börja innan jag skjuter den ifrån 

mig” (Biografi B, s. 283). 

Upplevelsen av att deras barn befann sig under en enorm press och behövde utstå en oro och 

rädsla för sin förälders död skapade ledsamhet och lidande hos patienterna. Patienterna 

uttryckte att de var ledsna över att dra in människor i deras närhet i detta helvete vilket 

gjorde att patienterna drog sig undan, gjorde sig svåråtkomliga och minskade sitt sociala 

nätverk. Vissa patienter upplevde dock att mörkret av deras sanning inte skulle få ta bort 

glädjen i tiden som var kvar. Patienterna upplevde att de inte ville att deras närstående skulle 

bli arga eller besvikna över deras besked om palliativ vård, då det svåraste var att lämna dem. 

Patienterna upplevde att de ville att deras partner skulle gå vidare efter att patienterna gått 

bort då de inte ville eller stod ut med tanken på att deras partner skulle leva ensamma.  

5.3 Önskningar 

Under denna rubrik presenteras den tredje och sista kategorin som är byggd på 

underkategorierna viljan att leva samt viljan att få information. 

5.3.1 Viljan att leva 

Patienterna upplevde att beskedet om palliativ vård skapade ett större sug på livet än 

någonsin och att det skulle vara mycket enklare att få beskedet om livsglädjen inte fanns. Det 

beskrevs som att rädslan av att förlora livet gjorde att patienterna älskade och uppskattade 

livet mer. Några av patienterna valde att ta cellgifterna för att de ville visa att de gjorde allt 

för att leva, trots att cellgifterna endast kunde förlänga livet men också skapa ett ökat 

lidande. En av patienterna uttryckte det som ”i ärlighetens namn var jag hellre fulare och vid 

liv, än död” (Biografi A, s. 157). Patienterna beskrev det även som att ta vara på det liv som de 

faktiskt hade och att de lurade hjärnan för att orka leva i nuet, för att beskedet inte ska hindra 

dem från att leva nu. Vissa patienter beskrev att glädjen över att leva hade blivit en börda i 

sig, medan andra beskrev att de la i en högre växel för att hinna med sina drömmar. Några av 

patienterna la sitt hopp på att Gud skulle hela dem, då upplevelsen var att Gud var den som 

kunde ge hopp och livsglädje om en framtid. Denna tro upplevdes som särskilt viktig när 

sjukvården stod svarslösa och uppgivna till det fortsatta livet. Andra strategier som beskrevs 

av patienterna för att må så bra som möjligt var att ta ett steg i taget och försöka njuta av den 

gåva som livet innebar. Viljan att leva trots det mörker som skapats vid beskedet gjorde så 

patienterna sökte efter ljuset som de ändå trodde fanns där i mörkret. 

5.3.2 Viljan att få information 

När beskedet gavs så uttryckte en del patienter att det var en lättnad att få bekräftelse på att 

de inte inbillat sig någonting medan andra hade en önskan om att bli bekräftade i sin 

situation. Detta utrycktes i att de kände sig besvärliga när de ville ha svar på frågor och koll 

på sin sjukdom. Frågorna kändes naturliga för patienterna då de handlade om något så stort 

som deras liv men de upplevde det som att läkarna då tyckte att patienterna var besvärliga. 
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Det upplevdes även att läkarna skakade på huvudet när patienterna kom med förslag på egna 

teorier samt att patienterna beskrev det som tufft att läkarna insisterade på att säga att läget 

var allvarligt. Patienterna upplevde även att det krävdes en medicinsk utbildning då det var 

många medicinska termer som användes. Detta beskrev en av patienterna:  

Jag såg själv ’palliativ vård’ i min journal som jag begärde ut, och vid ett läkarbesök tog jag upp 

det svårtydda ordet. Jag har ingen medicinsk utbildning, men det tycks som om man behöver 

ha det för att kunna navigera i denna djungel. Ska det vara så? (Biografi D, s. 52).  

Några av patienterna upplevde även att läkarna hade en oförmåga att framföra dessa besked 

och hade önskat att läkaren hade haft en sjuksköterska med sig. Vissa patienter uttryckte att 

det var skönt att få höra om andra patienters upplevelser och strategier i hanterandet av att 

få besked om palliativ vård. 

6 DISKUSSION  

Nedan kommer resultatet att diskuteras som sedan följs av en metoddiskussion och en 

etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer att vid besked om palliativ vård upplever patienterna att de förlorat 

den kamp de stridit mot sjukdomen vilket upplevs som en förlust av livet. Beskedet gjorde 

det påtagligt för patienterna att de inte skulle överleva den här gången vilket gav en 

upplevelse av existentiell ångest och smärta. Detta kan ses i enlighet med Erikssons (2015) 

teori om lidande som betonar att det skapas ett lidande för patienter vars liv är hotat av en 

obotlig sjukdom och påverkar patientens hela existens. Detta lidande kan även ses hos 

närstående som upplever stor psykisk påfrestning vid besked om palliativ vård. Detta då det 

ger en ökad medvetenhet om deras kommande förlust samt att närstående också har problem 

att hantera de existentiella och känslomässiga behov som uppstår (Kugimoto et al., 2017). 

Trots att sjuksköterskor enligt lag ska förhindra psykisk skada och lidande genom att främja 

hög patientsäkerhet och sätta in adekvata åtgärder (SFS 2010:659), så framkommer det i 

tidigare forskning att sjuksköterskor kan ha svårigheter att hantera situationer som handlar 

om patienters existentiella behov (Johansson & Lindahl, 2010; Keall et al., 2014; White & 

Coyne, 2011). Sjuksköterskor har dock ett ansvar för att hjälpa patienterna hantera de 

problem och behov som kan uppstå, så patienterna får uppleva så bra välbefinnande och 

livskvalitet som möjligt ända fram till döden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Detta för 

att det annars kan skapas ett vårdlidande om sjuksköterskor inte uppmärksammar och möter 

behovet av att lindra livslidandet som upplevs vid besked om palliativ vård (Eriksson, 2015). 

Även i ICN:s etiska koden för sjuksköterskor lyfts det att sjuksköterskors ansvarsområde 
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innefattar att lindra patienternas lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Detta 

stämmer även överens med värdegrunden som betonar att lidandet måste bekräftas för att 

kunna lindras (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

När patienterna fått beskedet upplevde de att döden överskuggade allt i livet och deras egen 

dödlighet upplevdes som förvirrande och obegriplig. Janze och Henriksson (2014) lyfter att 

detta även upplevs av närstående som beskriver att den ökade medvetenheten om döden 

upplevs som skrämmande, förvirrande, obekant och konstant närvarande. Sjuksköterskorna 

beskriver att det finns en osäkerhet i att fråga patienterna om deras djupa existentiella tankar 

och känslor på grund av rädsla för vad som kommer uttryckas (Keall et al., 2014). Detta 

styrks av Eriksson (2015) som belyser att sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i hur de ska 

möta patienter med svåra livslidanden. Dock betonas att möta patienternas lidande är något 

av det viktigaste för att sjuksköterskorna ska kunna lindra det. Om sjuksköterskorna inte 

möter patienterna i sitt lidande finns det risk att ett vårdlidande uppstår på grund av 

nonchalans eller otillräcklig vård (Eriksson, 2015). För vissa patienter genererade dödens 

konstanta närvaro upplevelsen av att de borde ha dött direkt så att närstående kunde 

acceptera och gå vidare. Även detta kan kopplas till den vårdvetenskapliga teorin då 

livssituationen förändras på ett ofrivilligt sätt och orsakar det som Eriksson (2015) beskriver 

som ett livslidande. Dock betonas det att ett livslidande inte alltid går att eliminera men 

sjuksköterskor bör göra allt för att lindra det och det svåraste lidandet kan lindras en kort 

stund genom att sjuksköterskor visar medlidande.  

I samband med att patienterna fick besked upplevde de att framtiden gått förlorad. 

Patienterna beskrev det som att deras drömmar och framtidsplaner gick om intet i samband 

med beskedet och gav upplevelsen av att det inte längre fanns något hopp. I upplevelsen av 

förlorad framtid beskrev patienterna hur de aldrig kommer få se sina föräldrar bli gamla, 

minnas barndomen med sina syskon eller få den familj som de drömt om. Kugimoto et al. 

(2017) lyfter att även närstående upplevde att mycket av hoppet försvinner i samband med 

beskedet. Upplevelsen av hopplöshet som beskedet ger är en form av livslidande som 

beskrivs av Eriksson (2015) och kan göra så patienterna inte orkar kämpa längre. Detta 

lidande skulle kunna lindras om sjuksköterskor är närvarande, tröstar, stödjer och förmedlar 

hopp till patienterna. Det framgår att sjuksköterskorna ser det som viktiga ansvarsområden 

att prata med patienterna om deras rädslor för lidande och frågor om hopp (Broom et al., 

2015). Trots att sjuksköterskor kan bli osäkra i sin roll i situationer när patienter förmedlar 

sina psykiska och existentiella behov (Johansson & Lindahl, 2010), beskriver sjuksköterskor 

att de ser det som viktigt att finnas där och lyssna på patienterna för att stödja dem 

emotionellt (Johnston & Smith, 2006). När sjuksköterskor har önskan om lidandets lindring 

som grundinställning, samtalar och delar hopplösheten med patienterna menar Eriksson 

(2015) att det finns förutsättningar för att lidandet kan lindras. 

I upplevelsen av förlorad framtid framkom även att beskedet orsakade upplevelser som 

förlust av tid hos patienterna samt svårigheter i att bestämma hur de skulle leva den tid som 

fanns kvar. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan känna en osäkerhet i hur de ska 

prata med patienter om deras tankar då de är rädda för att inte har något svar (Keall et al., 

2014), medan patienterna upplevde det som ett problem att inte veta hur lång tid de hade 

kvar vilket orsakar ett lidande hos patienterna. Detta styrks av Eriksson (2015) som menar 



20 

att ett oerhört livslidande skapas hos patienter när de har vetskap om att de snart ska dö men 

inte vet när. Patienterna uttryckte även att beskedet gav upplevelsen av att identiteten 

förändrades radikalt. Identiteten patienterna en gång haft spelade inte längre någon roll och 

Eriksson (2015) lyfter även att hotet om att förintas kan göra så patienterna upplever att 

deras identitet blir upplöst.   

Patienterna upplevde dock att beskedet om palliativ vård gjorde att de uppskattade livet mer 

och gjorde allt för att leva. Efter beskedet upplevde patienterna att de uppskattade och 

älskade livet mer än någonsin vilket gjorde att de försökte ta tillvara på den tid som fanns 

kvar samt leva i nuet. I tidigare forskning framgår det att närstående omvärderar vad som är 

viktigt i vardagen och försöker fokusera på att leva här och nu genom att ta en dag i taget 

(Janze & Henriksson, 2014). Som en strategi för att orka leva i nuet och må så bra som 

möjligt upplevde patienterna att de försökte ta ett steg i taget och se ljuset i mörkret. Vissa 

patienter beskrev detta som att de tog cellgifter för att förlänga livet trots att de visste att det 

skapade ett ökat lidande. Detta lidande som orsakas av cellgiftsbehandlingen beskrivs av 

Eriksson (2015) som ett sjukdomslidande. Sjukdomslidandet ses som det lidande som 

orsakas av sjukdom eller behandling och kan uppstå antingen som själsligt och andligt eller 

kroppsligt lidande.  

Under viljan att få information framkom det att patienter kände sig besvärliga när de hade 

frågor gällande sin sjukdom. Det upplevdes även som att läkarna skakade på huvudet åt dem 

när de ville hitta sin egen förklaring på sin situation. Detta skulle kunna ses som att det inte 

överensstämmer med lagen som säger att hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bygga på goda 

kontakter mellan vårdpersonal och patienter (SFS 2017:30). Det framkom att patienterna 

upplevde att språket som användes vid beskedet var svårt att förstå vilket gjorde det svårt för 

patienterna att navigera i de medicinska termerna. Även närstående lyfter att språket som 

användes av vårdpersonal innehöll medicinsk terminologi vilket försvårade förståelsen för 

informationen som gavs (Royak-Schaler et al., 2006). Detta trots att sjuksköterskor ansvarar 

för att informationen som ges är tillräcklig, korrekt och anpassad till patienterna (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014) Detta kan då ses som ett vårdlidande som Eriksson (2015) 

menar kan orsakas av nonchalans, brister i bemötandet eller makt. Genom att 

vårdpersonalen inte bekräftade patienterna samt använder ett språk som är svårförståeligt 

kan detta ses som ett maktutövande som leder till vårdlidande. Patienternas upplevelser 

överensstämmer då inte med brytpunkssamtalets syfte som är att minska oro, förebygga 

missförstånd och förbättra livskvaliteten samt öka patienternas självbestämmande över sin 

sista tid i livet (Socialstyrelsen, 2013b; 2015). 

6.2 Metoddiskussion   

Då examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av besked om att vårdens 

inriktning går från kurativ till palliativ vård så valdes en kvalitativ metod. Detta då kvalitativa 

studiers syfte är att ge ny eller ökad förståelse för exempelvis upplevelser hos patienter, så 

behov som kan uppstå hos patienter bättre kan mötas (Friberg, 2012b). Vidare valdes 

narratives som även kan benämnas berättelser som analysmaterial. Dahlborg-Lyckhage 
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(2012) beskriver att berättelser som utgör analysmaterial kan vara av olika form. Exempel på 

berättelse som kan ligga tillgrund för dessa analyser är dagböcker, biografier eller memoarer 

men även skönlitteratur. Vidare beskriver Dahlborg-Lyckhage (2012) att motivet för att göra 

en analys av berättelser i examensarbetet kan vara för att fånga och öka kunskapen om hur 

upplevelser beskrivs i olika berättelser. Detta kan då relateras till examensarbetets syfte som 

var att beskriva patienters upplevelser och låg till grund för valet av biografier som 

analysmaterial i examensarbetet. Dahlborg-Lyckhage (2012) lyfter även att biografier skrivna 

av personen själv ses som en empirisk förstahandskälla och genom att analysera narratives är 

det möjligt att djupgående undersöka hur människor förstår och beskriver sin livsvärld. 

Genom att utgå från skrivna berättelser skulle därför patienters upplevelser kunna 

identifieras. Polit och Beck (2012) menar att vid analys av narratives är det möjligt att 

beskriva upplevelser så som de faktiskt gestaltar sig vilket minskar risken att viktig data går 

förlorad och som även skulle kunna öka resultatets trovärdighet. Detta styrkte då valet att 

använda biografier som analysmaterial då förstahandskällor eftersträvades. Dahlborg-

Lyckhage (2012) menar dock att det kan finnas nackdelar med att analysera biografier då det 

kan finnas ett urval som författaren till biografin väljer att skriva om och därmed kan välja 

bort vissa saker som inte är fördelaktiga för berättelsen. Analys av biografier medför även att 

forskaren bör vara öppen och låta texten få visa sig i sin helhet och inte låta sin förförståelse 

styra i analysprocessen. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) uttrycker dock att det 

finns delade meningar i hur forskaren bör utnyttja sin förförståelse eller lägga den åt sidan. 

Detta då förförståelsen kan medföra att den påverkar forskarens tolkningar men även att 

viktig data kan gå förlorad om förförståelsen sätts helt åt sidan. Författarna till 

examensarbetet har varit medvetna om sin egen förförståelse och har försökt sätta denna åt 

sidan samt varit öppna för texten och sett den i sin komplexitet. En annan nackdel med att 

analysera biografier är att informanterna inte väljs ut slumpmässigt och kan därmed skilja 

sig från den övriga populationen (Polit & Beck, 2012). Det skulle kunna ses som att 

biografiförfattarna skiljer sig från övrig population med obotlig cancer, detta då inte alla 

personer med obotlig cancer skriver biografier. Biografiförfattarna kan exempelvis vara mer 

verbala, mer beslutskompetenta och skulle kunna haft ett större stöd från närstående, men 

även haft mer tid, intresse och förmåga att skriva en biografi.  

För att besvara examensarbetets syfte skulle även andra metoder ha kunnat tillämpas. En av 

dessa metoder är att använda sig av vårdvetenskapliga artiklar men denna valdes bort då 

artiklar är bearbetat material och därmed inte en empirisk förstahandskälla vilket 

eftersträvades. Om metoden med bearbetat material hade tillämpats kan det tänkas att 

examensarbetet hade kunnat få ett annat resultat. En intervjustudie är en annan metod som 

skulle ge examensarbetet ett analysmaterial som avspeglar biografiernas empiriska material 

och vara en förstahandskälla. Dock valdes även denna metod bort då det krävs ett etiskt 

godkännande för att intervjua patienter vilket studenter på grundnivå inte får samt att den 

tidsram som fanns för examensarbetet skulle göra detta svårt att genomföra.  

Som analysmetod i examensarbetet valdes en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod som 

finns beskriven av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) valdes dels då den lämpar sig 

väl till att analysera obearbetat material så som biografier, men även då den kan tillämpas 

genom en manifest, induktiv ansats och svara på frågan vad. Vilket då kan relateras till 

examensarbetes syfte som var att beskriva. Metoden valdes även då den är lämplig att 
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använda när variationer och likheter ska studeras. Detta ansågs som fördel för 

examensarbetet då människors upplevelser kan samstämma men även skilja sig och genom 

metoden gavs då förutsättningen att lyfta både variationer och likheter och ge resultatet en 

helhet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) lyfter att den induktiva metoden ger 

möjligheten att förutsättningslöst analysera berättelserna utifrån människors upplevelser och 

på så sätt få kunskap om detta. De lyfter även att metoden medför fördelar så som att på ett 

textnära och beskrivande sätt kunna lyfta det uppenbara innehållet i den analyserade texten. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) poängterar dock att helheten i en text kan gå 

förlorad om arbetet sker för textnära och kan på så sätt bli en nackdel och medföra problem i 

analysarbetet. Genom att författarna till examensarbetet var medvetna om analysmetodens 

nackdel togs detta i beaktande vid genomförandet av abstraktionen av de kondenserade 

meningsenheterna. Det gjordes genom att införa en viss tolkning av texten utan att förlora 

meningsenheternas kontext se tabell 1.  

Polit och Beck (2012) lyfter att utvärderingen av en kvalitativ metod kan vara svår då 

processen för den kvalitativa metodens beslutsfattande kan saknas. Anledningen till detta är 

beslutsfattandet ofta sker under forskningens gång och därför skiljer sig från kvantitativa 

studier som ofta tagit sina beslut redan innan insamlandet av data. Genom att de olika 

metoderna skiljer sig från varandra skiljer sig även bedömningarna i trovärdigheten hos 

kvalitativa och kvantitativa studier åt. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) lyfter att 

trovärdigheten i en kvalitativ studie bedöms utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Giltigheten är begreppet som används för att bedöma hur sanna resultaten är. 

Ett resultat bedöms som giltigt och därmed sant om resultatet speglar det som från början 

var avsett att lyftas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Syftet med detta examensarbete 

var att beskriva vad patienter upplever efter de fått besked om att vårdens inriktning övergår 

från kurativ till palliativ vård och det skulle kunna ses som att examensarbetet lyfter det som 

var avsett. Detta då examensarbetets resultat beskriver upplevelser som förluster, 

förändringar och önskningar hos patienter som fått besked om palliativ vård. Utifrån denna 

aspekt kan det då ses som att resultatet i detta examensarbete har en viss giltighet och 

sanning. 

Polit och Beck (2012) menar att en variation i analysmaterialet är positivt för en studie. 

Denna variation kan ske genom att urvalet består av personer med olika bakgrund, kön och 

ålder och på så sätt inkluderar fler aspekter och upplevelser av det valda fenomenet. Detta 

belyses även av Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som menar att innehållsanalysen 

som metod behöver variationer i urvalet för att öka giltigheten i metodens resultat. Detta då 

metoden används för att beskriva variationer och likheter av en upplevelse och giltigheten av 

resultatet ökar om möjligheten att belysa detta finns (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Sett till examensarbetets urval av data eller närmare bestämt de biografier som valdes 

så kan vissa variationer urskiljas. Biografiernas författare är i olika åldrar samt att deras 

familjeförhållanden ser olika ut. Urvalet bestod även av en könsfördelning på tre män och två 

kvinnor samt att de har olika bakgrunder, exempelvis har de haft olika yrken. Även om alla 

hade cancer som gemensam nämnare så var typen av cancer varierande. Detta tyder då på att 

urvalet av biografier till examensarbetets analysmaterial innehåller vissa variationer som då 

skulle kunna ge examensarbetets resultat viss giltighet även ur denna aspekt. I 

biografiförfattarnas ålder kan det dock urskiljas en relativ homogenitet som skulle kunna 
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påverka examensarbetets giltighet negativt i relation till patienter med obotlig cancer i annan 

ålder. En annan aspekt som skulle kunna höja examensarbetets giltighet är citat. Lundman 

och Hällgren Graneheim (2012) beskriver att använda citat är ett sätt att ge läsaren möjlighet 

att bedöma giltigheten av resultatet. Då examensarbetets resultat presenterar citat från alla 

ingående biografier skulle detta kunna ses som att det ger examensarbetet en viss giltighet. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är tillförlitlighet ett annat begrepp som 

bedömer en kvalitativ studies trovärdighet och som åstadkoms genom att ställningstaganden 

under forskningsprocessen noggrant lyfts. Polit och Beck (2012) menar att tillförlitligheten är 

hög om resultaten är stabila över tid och att resultatet skulle kunna återskapas om studien 

gjordes igen med samma kontext och liknande deltagare. Då examensarbetes författare 

beskrivit tillvägagångsättet för hur metoden användes samt presenterat tabeller hur 

analysprocessen sätt ut så skulle resultatet kanske kunna upprepas om studien görs om. 

Genom att biografierna lästes av båda författarna samt att examensarbetets analysprocess 

skett med båda författarna närvarande så har reflektioner och diskussioner gjort så koder, 

underkategorier och kategorier bör ha uppnått en nivå som skulle kunna anses som 

tillförlitlig.  

Det sista begreppet som avgör om en studie är trovärdig är det begrepp som belyser om 

resultatet är överförbart på andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Resultatet skulle eventuellt kunna överföras på andra grupper med 

samma homogenitet i ålder, som får besked om palliativ vård enligt författarna till 

examensarbetet. Polit och Beck (2012) menar dock att det är läsaren som har det största 

avgörandet om resultatet är överförbart. Författare kan dock ge förslag på överförbarhet men 

det ligger i yttersta hand i läsarens avgörande och avgörandet underlättas om studien 

innehåller en noggrann beskrivning av examensarbetets metod del (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

6.3 Etikdiskussion  

CODEX (2017) menar att information och samtycke ska ges och inhämtas vid forskning som 

involverar människor. Detta är en regel som ska ge människor friheten att själva välja om de 

vill delta i forskningen. Informationen som deltagaren tar emot ska helst vara både skriftlig 

och muntlig samt på ett språk som deltagaren förstår. Något informerat samtycke ansågs inte 

vara nödvändig i detta examensarbete då Vetenskapsrådet (2017) belyser att material som 

publicerats är offentligt och anses därför legitimt att användas av andra. Vetenskapsrådet 

(2002) lyfter även att informationskravet och samtyckeskravet är beroende av karaktären på 

deltagarnas aktivitet. Om undersökningsdeltagare inte deltar aktivt i forskningen behöver 

inte informerat samtycke efterfrågas. Då examensarbetets resultat utgjordes av biografier 

som var offentligt publicerade så ansågs inte författarna till dessa som aktiva deltagare och 

därmed ansågs det inte vara nödvändigt med informerat samtycke ur denna aspekt.      

Vetenskapsrådet (2017) lyfter att plagiat är den vanligast förekommande formen av 

oredlighet inom forskning. Plagiat innebär att forskaren presenterar texter, idéer eller annat 

material på ett vilseledande sätt så att det kan ses som forskarens egen insats. Plagiat kan 
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därför ses som mer än bara kopiering av material, att använda sig av andras text även på ett 

omformulerat och vilseledande sätt utan att upplysa läsaren om att texten inte är forskarens 

egen anses som plagiat. Att undvika plagiat görs därför enkelt genom att originaltexten samt 

upphovsmannen anges. Vid hantering av citat ska ”citationstecken” användas och i vissa fall 

indrag i texten samt att källhänvisningar ska skrivas utförligt (Vetenskapsrådet, 2017). I 

examensarbetet har citat markerats med ”citationstecken” för att tydliggöra att texten är 

citerad samt även refererats till den källa där citatet är hämtat från för att undvika plagiat och 

oredlighet. Den källhänvisning som angivits är den biografi samt på vilken sida i biografin 

som citatet är hämtat ifrån. Biografierna som i detta examensarbete benämns med 

bokstäverna A-E vid källhänvisning kan enkelt spåras till sina riktiga titlar i examensarbetets 

metod del och återfinns även i referenslistan med en * framför. Under examensarbetets gång 

har en textnära beskrivning tillämpats för att inte förvränga resultatet till författarnas fördel. 

För att inte kränka eller på något annat sätt orsaka skada för de personer vars berättelser 

som ingår i examensarbetet så har ingen text tagits ur sin ursprungliga kontext.   

7 SLUTSATSER 

Att få ett besked om att vården går från kurativ till palliativ gör att patienter upplever 

förluster, förändringar och önskningar. Patienterna upplever att livet och framtiden går 

förlorad, döden blir påtaglig och konstant närvarande i vardagen vilket kan skapa en 

existentiell ångest då kampen mot sjukdomen upplevs som förlorad. Beskedet genererade i 

upplevelsen av hopplöshet då botande behandling inte längre fungerade och gav då 

patienterna uppfattningen att deras tid snart var slut. Verkligheten upplevdes som hemsk och 

obegriplig vilket skapade känslor som sorg, ilska, stress och hjälplöshet samt även en oro för 

deras närstående. Det framkom även att patienterna önskade få information på ett 

lättförståeligt språk då medicinsk terminologi ofta användes. Patienterna hade frågor om sin 

sjukdom som de inte fick svar på vilket skapade upplevelsen av viljan att få information. Det 

kan då ses som att upplevelsen av att få besked om palliativ vård kan generera ett lidande hos 

patienter vilket tyder på att denna patientgrupp är i behov av sjukvårdens stöd i denna 

process. Detta betyder att sjuksköterskor skulle behöva bli mer förberedda på att möta 

patienter i denna situation för att bättre kunna lindra det lidande som kan uppstå samt ge 

den ideala vården. För att bli mer förberedda skulle sjuksköterskor kunna vända sig till 

tidigare etablerade vårdteorier när osäkerhet i arbetet uppstår, för att på så sätt få mod att 

våga möta de patienter de har framför sig. Sjuksköterskor skulle även kunna tillämpa 

examensarbetets resultat för att på så sätt vara mer förberedda i det kliniska arbetet inför vad 

patienter som fått besked om palliativ kan komma att uppleva. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Även om sjuksköterskor skulle kunna använda sig av befintliga vårdteorier för att kunna 

möta patienters lidande och lindra det, syns det i sjuksköterskors osäkerhet och rädsla för 

vad de kommer möta att teorierna inte tillämpas fullt ut. Detta kan då skapa ett ytterligare 

lidande för patienterna. Vidare forskning bör därför fokusera på hur sjuksköterskor kan hitta 

strategier för att tillämpa vårdvetenskapliga teorier i sitt arbete, för att bättre kunna lindra 

lidande hos patienter som fått besked om palliativ vård. Den fortsatta forskningen kan 

genomföras med hjälp av exempelvis intervjuer eller enkäter för att fånga sjuksköterskors 

upplevelser av hur befintliga strategier används samt undersöka om det finns ett behov av att 

nya strategier utvecklas. Strategierna som identifieras och utvecklas skulle då kunna hjälpa 

sjuksköterskor att använda sig av vårdvetenskapliga teorier i sitt vardagliga arbete. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Databas 
Datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal  
lästa 
abstracts 

Antal 
lästa 
fulltext 

Antal 
granskade 

Urval 

Cinahl+ 
171113 

Nurses role OR 
role of the nurse 
AND the 
transition from 
curative to 
palliative care. 
 

2010-2017, full text, 
references available, 
abstract available, peer 
reviewed, all adult, 
English language. 

3 
 

3 1 1 1 
The Shift to Early Palliative Care 
Wittenberg-Lyles, E., Goldsmith, J. & Ragan, S. (2011). 
 

Cinahl+ 
171113 
 

Caring AND 
experience AND 
nurs* AND 
terminally ill 

2010-2017, references 
available, abstract 
available, peer reviewed, 
English language, all 
adults.    

25 25 3 1  1 
Moving between rooms – moving between life 
and death: nurses’ experiences of caring for 
terminally ill patients in hospitals 
Johansson, K. & Lindahl, B. (2010). 
 

Cinahl+ 
171113 

Palliative care 
AND experience 
AND nurs* AND 
barriers AND 
strategies 

2010-2017, references 
available, abstract 
available, peer reviewed, 
English language, all 
adult. 

2 2 1 1 1 
How do Australian palliative care nurses address 
existential and spiritual concerns? Facilitators, 
barriers and strategies. 
Keall, R., Clayton, J. M. & Butow, P. (2014). 
 

PubMed 
171113 

Nursing or 
nurses and 
palliative and 
patients 

2005-2017, abstract, full 
text, citations from title, 
English, peer reviewed. 

3 3 1 1 1 
Nurses’ and patients’  
Perceptions of expert  
palliative nursing care. 
Johnston, B. & Smith, L. N. 
(2006). 
 

PubMed 
171114 
 

Cancer palliative 
notification 

2007-2017, abstract, full 
text, English 

4 4 1 1 1 
Significance of Psychological Stress Respons and 
Health-related Quality of Life in Spouses of 
Cancer Patients When Given Bad News. 
Kugimoto, T., Katsuki, R., Kosugi, T., Ohta, A. & Sato, H. 
(2016). 
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Cinahl+ 
171114 

palliative care or 
end of life care 
or terminal care 
or dying AND 
nurs* AND 
experiences or 
perceptions or 
attitudes or 
views or feelings 
AND education 
 

2010-2017, full text, 
abstract available, 
references available, peer 
reviewed, English 
language, all adult. 

25 25 2 1 1 
Nurses’ Perceptions of Educational Gaps in 
Delivering End-of-Life Care. 
White, K. R. & Coyne, P. J. (2011). 

 

Cinahl+ 
171114 

family or 
families or 
relatives or 
parents or 
siblings AND 
perspective or 
perception or 
opinion or 
experience or 
attitude AND 
palliative cancer 
 

2007-2010, full text, 
abstract available, 
references available, peer 
reviewed, English 
language, all adult. 

18 18 3 1 1 
Oncology Nurses’ Perceptions of Obstacles and 
Supportive Behaviors at the End of Life. 
Beckstrand, R. L., Moore, J., Callister, L. & Bond, A. E. 
(2009). 

Cinahl+ 
171115 

Palliative care or 
end of life care 
AND family 
perspective 
AND cancer 

2005-2017, full text, 
abstract available, 
references available, peer 
reviewed, English 
language, all adult 

8 8 1 1 1 
Family Perspectives on Communication With 
Healthcare Providers During End-of-Life Cancer 
Care. 
Royak-Schaler, R., Gadalla, S. M., Lemkau, J. P., Ross, D. 
D., Alexander, C. & Scott, D. (2006). 
 

PubMed 
171206 

Palliative care 
OR end of life 
care AND nurs* 
AND transition 
AND emotions 
 

2010-2017, full text, 
abstract available, 
humans, English  

23 23 2 2 1 
Negotiating Futility, Managing Emotions: 
Nursing the Transition to Palliative Care. 
Broom, A., Kirby, E.,  Good, P., Wootton, J., Yates. P. & 
Hardy, J. (2015). 
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Cinahl+ 
171206 

Family AND 
experience AND 
palliative AND 
transition 

2010-2017, references 
available, abstract 
available, peer reviewed, 
all adult, English  

11 11 2 2 1 
Preparing for palliative caregiving as a transition 
in the awareness of death: family carer 
experiences. 
Janze, A. & Henriksson, A. (2014). 
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BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

Artikel Författare. (År). Titel. Tidskrift, 
vol(nr), sidnummer.  

Syfte  Metod  Resultat  Kvalitet 

Poäng   

1 Beckstrand, R L., Moore, J., 
Callister, L. & Bond, A E. (2009). 
Oncology Nurses’ Perceptions of 
Obstacles and Supportive 
Behaviors at the End of Life. 
Oncology Nursing Forum, 36(4), 
446-453. 
 

Att fastställa storleken av 
valda hinder och 
stödjande beteenden 
upplevda av onkologi 
sjuksköterskor för att 
kunna ge vård vid livets 
slut till patienter med 
cancer. 

Kvantitativ 
tvärsnittsunder-sökning, 
enkäter. 

Att vård vid livets slutskede kan 
förbättras genom att arbeta för att 
minska de högst skattade hindren och 
fortsätta stödja de högst skattade 
stödjande beteenden.  

Hög  

11p 

2 Broom, A., Kirby, E.,  Good, P., 
Wootton, J., Yates. P. & Hardy, J. 
(2015). Negotiating Futility, 
Managing Emotions: Nursing the 
Transition to Palliative Care. 
Qualitative Health Research, 
25(3), 299–309. 

Undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 
i övergången, med fokus 
på interprofessionell 
dymanik och det 
känslosamma arbetet i 
det vardagliga 
vårdarbetet. 

Kvalitativ tematisk 
analys utifrån intervjuer. 

Resultatet visade att kärnan i 
omvårdnad är att lindra lidande, 
respektera värdighet och göra det 
behagligt för patienter, att vara 
patienters advokat. 

Hög  

12p 

3 Janze, A., & Henriksson, A. (2014). 
Preparing for palliative caregiving 
as a transition in the awareness of 
death: family carer experiences. 
International Journal of Palliative 
Nursing, (20)10, 494-501. 
 

Utforska erfarenheter 
hos närstående, om hur 
de förbereder sig för att 
vårda sina partners 
hemma, genom att 
intervjua de närstående. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
beskriven av Graneheim 
och Lundman. 

Resultatet visade två subteman: att leva 
i ovisshet, fokus på nuet och förbereda 
sig för framtiden; och förbereda sig för 
att vårda medan de utvecklar nya roller. 

Hög  

12p 

4 Johansson, K. & Lindahl, B. (2010). 
Moving between rooms – moving 
between life and death: nurses’ 
experiences of caring for terminally 
ill patients in hospitals. Journal of 
Clinical Nursing, 21, 2034-2043. 

Beskriva sjuk-
sköterskors upplevelser 
av att vårda patienter 
palliativt på allmänna 
vårdavdelningar I 
Sverige. 

Kvalitativ narrativ metod 
med en fenomenologisk 
hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. 

Sjuksköterskor upplever att något 
mycket värdefullt inträffar i vårdandet 
vid livets slut. 
Sjuksköterskor känner en stor 
beslutsamhet och förpliktelse att vara 
en del av patientens sista tid I livet. 

Hög  

12p 
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5 Johnston, B. & Smith, L.N. (2006). 
Nurses’ and patients’  
Perceptions of expert  
palliative nursing care. Journal of 
Advanced Nursing, 54(6), 700-
709. 
 

Beskriva upplevelsen hos 
patienter och 
sjuksköterskor i den 
palliativa vården och 
även konceptet av den 
expertutbildade 
sjuksköterskan i palliativ 
vård. 
 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
med djupintervjuer 
analyserad genom 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskor upplever både effektiva 
och ineffektiva sätt i sitt arbete. 
Patienter och sjuksköterskor är dock 
överens om att sjuksköterskor i den 
palliativa vården ska vara snälla, 
utstråla värme, vara medlidande och 
genuina. 

Hög  

13 

6 Keall, R., Clayton, J.M. & Butow, P. 
(2014). How do Australian 
palliative care nurses address 
existential and spiritual concerns? 
Facilitators, barriers and strategies. 
Journal of Clinical Nursing, 23, 
3197-3205. 
 

Att undersöka 
möjligheter, svårigheter 
och strategier som 
sjuksköterskor kan se 
när de möter 
existentiella och 
spirituella behov hos de 
patienter som vårdas 
palliativt. 
 

Kvalitativ metod baserad 
på semistrukturerade 
intervjuer. 

Flera teman var identifierade. 
Däribland sjuksköterske-patient 
relationen som är en möjlighet i 
vårdandet, och brist på tid är en 
svårighet i vårdandet av patienter med 
existentiella och spirituella behov. 

Hög  

13p 

7 Kugimoto, T., Katsuki, R., Kosugi, 
T., Ohta, A. & Sato, H. (2016). 
Significance of Psychological Stress 
Respons and Health-related 
Quality of Life in Spouses of Cancer 
Patients When Given Bad News. 
Asia-pacific Journal of Oncology 
Nursing, 4(2), 147-154. 

Att kvantitativt analysera 
stressnivån och 
hälsostatus av 
närstående vid tre 
beskedsperioder under 
patientens 
cancerbehandling 

Kvantitativ enkät-
undersökning i form av 
självskattnings-formulär. 

Graden av psykologisk stress var som 
högst vid terminalt besked, följt av 
besked om sjukdom samt besked om 
återinsjuknande. 

Hög  

10p 

8 Royak-Schaler, R., Gadalla, S M., 
Lemkau, J P., Ross, D D., 
Alexander, C. & Scott, D. (2006). 
Family Perspectives on 
Communication With Healthcare 
Providers During End-of-Life 
Cancer Care. Oncology Nursing 
Forum, 33(4), 753-760. 
 

Att värdera och bedöma 
vårdgivarens 
kommunikation om 
livets slutskede och 
palliativ vård hos 
patienter med terminal 
cancer och deras familjer 

Kvalitativ induktiv 
utforskande studie, 
grupp-diskussioner som 
spelades in samt 
enkätundersökning. 

Närstående var oroade över begränsad 
tillgång till vårdpersonal som hade 
information om sin familjemedlem,  
svårigheter med innehållet i vad som 
kommunicerades med dem och oro 
över stil, språk och tid för 
kommunikation. Tydligt beskrivet 
under diskussion. 

Hög  

12p 
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9 White, K R. & Coyne, P J. (2011). 
Nurses’ Perceptions of Educational 
Gaps in Delivering End-of-Life 
Care. Oncology Nursing Forum, 
38(6), 711-717. 

Att undersöka 
sjuksköterskor 
uppfattning av hur 
förberedda dem är att 
vårda patienter som 
befinner sig i eller nära 
vård vid livets slut. Samt 
bedöma vilka 
kärnkompetenser som 
sjuksköterskor rankade 
högst i deras behov av 
utbildning. 
 

Kvalitativ beskrivande 
tvärsnittsstudie, enkät 
med öppna frågor. 

Nästan alla respondenter arbetar med 
palliativ vård, där fortbildning är 
viktigt. Men många var inte adekvat 
förberedda för att kunna ge optimal 
palliativ vård till döende patienter. 

Hög  

11p 

10 Wittenberg-Lyles, E., Goldsmith, J. 
& Ragan, S. (2011). The Shift to 
Early Palliative Care. Clinical 
Journal of Oncology Nursing, 
15(3), 304-310. 

Syftet var att bestämma 
vilka 
kommunikationsegenska
per som påverkar tidig 
palliativ vård och hur 
dessa formar patientens 
och familjens 
hälsoerfarenheter 
 

Kvalitativa longitudinala 
intervjuer och direkta 
observationsnoteringar 

Tre olika typer av ”illness journeys”, på 
vilket sätt sjuksköterskor 
kommunicerar till patienter; Isolated 
journey, rescued journey och comforted 
journey 

Hög 

13p 
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BILAGA C: GRANSKNING KVALITATIVA ARTIKLAR 

Kvalitetskriterier Artikel 

2 3 4 5 6 8 9 10 

Finns det ett tydligt 

problem formulerat? Är 

det i så fall formulerat och 

avgränsat? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretiska 

utgångspunkter 

beskrivna?  

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Ja 

Vad är syftet? Är det klart 

formulerat? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 Är metoden beskriven? Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 Är 

undersökningspersonerna 

beskrivna? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data analyserats? Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och 

teoretiska 

utgångspunkter ihop? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt 

beskrivet? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat 

studiens resultat? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Nej  Ja 

Förs argument fram? Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det några etiska 

resonemang? 

Ja  Nej  Nej  Ja Ja Nej  Nej  Nej  

Finns det en 

metoddiskussion? 

Diskuteras metoden i så 

fall? 

Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sker en återkoppling till 

teoretiska antaganden, 

t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

Nej  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Poäng: 12p 12p 12p 13p 13p 12p 11p 13p 
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BILAGA D: GRANSKNING KVANTITATIVA ARTIKLAR 

Kvalitetskriterier Artikel 

1 7 

Finns det ett tydligt problem formulerat? 

Är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

Ja Ja 

Finns teoretiska utgångspunkter 

beskrivna?  

Ja Ja 

Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven? 

Nej  Nej  

Vad är syftet? Är det klart formulerat? Ja Ja 

Är metoden beskriven? Ja Ja 

Har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, 

ålder, inklusions- respektive 

exklusionkriterier)? 

Ja Ja 

Har data analyserats? Har statistiska 

metoder använts? Var dessa adekvata? 

Ja Ja 

Hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop?  

Ja Ja 

Är resultatet tydligt beskrivet? Ja Ja 

Förs argument fram? Ja Ja 

Förs det några etiska resonemang? Nej  Nej  

Finns det en metoddiskussion? Har 

metoden diskuteras i så fall, t.ex. vad 

gäller generaliserbarhet? 

Ja Ja 

Sker en återkoppling till teoretiska 

antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga 

antaganden? 

Ja Nej  

Poäng: 11p 10p 
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BILAGA E: BIOGRAFIMATRIS 

Databas  
 

Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 

Google 

171110 

Biografier om 

cancer på 

svenska 

Stockholms 

stadsbibliotek, 

ämne; 

biografier, 

cancer, 

onkologi, 

mediatyp; bok, 

2010-2017 

svenska, 

över 18 år.  

63 3 

Biografi A: 

När andetagen 

blir till luft 

Paul Kalanithi  

 

Biografi B:  

I kroppen min - 

resan mot livets 

slut och alltings 

början 

Kristian Gidlund  

 

Biografi C 

Det är bara lite 

cancer: om livet, 

döden och 

myten om mig 

själv 

Klas Ingesson & 

Henrik Ekblom 

Ystén 

LIBRIS 

171112 

Biografi 

bröstcancer 

Utökad sökning, 

2010-2017, bok, 

svenska, 

sorterat efter 

nyast först. 

18 1 

Biografi D: 

Som att flyga 

genom moln 

Gunilla With 

LIBRIS 

171113 

Självbiografi 

Cancer 

Utökad sökning, 

2010-2017, bok, 

språk: swe 

Sorterad efter 

relevans 

7 1 

Biografi E: 

Med Gud vid 

min sida klarar 

jag allt 

Caroline Norlin 
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