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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: För att som sjuksköterska kunna prioritera och planera omvårdnad för patienter 

med cancerdiagnos i livets slutskede krävs förståelse för de individuella upplevelserna. En 

förståelse för patienters upplevelser i livets slutskede kan främja den personcentrerade vården 

och patientens delaktighet. Syfte: Syftet är att beskriva upplevelser hos patienter med 

cancerdiagnos i livets slutskede. Metod: Examensarbetet har genomförts som en 

litteraturstudie i beskrivande syntes, med kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet urskildes tre 

teman med tillhörande sju subteman. Det första temat att vara en del av ett sammanhang 

kunde uppnås genom att ha stöd från vänner och anhöriga, och att bli sedd av hälso-och 

sjukvårdspersonal. Det andra temat att förändras med sjukdomens utveckling förverkligades 

genom att utveckla strategier för anpassning och att uppleva minskad autonomi. Det tredje 

temat att leva innan döden kunde uppfyllas genom att uppskatta livet, att ha andlighet som 

stöd och att gradvis acceptera döden. Slutsats: Genom att genuint lyssna till patientens 

upplevelser kan sjuksköterskan förstå vad som saknas för att ta sig vidare i processen mot 

acceptans. 

 

Nyckelord: acceptans, livets slutskede, patientperspektiv, upplevelser 

  



 

ABSTRACT 
 
Background: To be able to prioritize and plan care for patients’ with cancer at end of life as a 

nurse, requires an understanding of individual experiences. An understanding of patients’ end-

of-life experiences can promote personal-centered care and patient participation. Aim: The aim 

is to describe experiences of patients’ with cancer diagnosis at the end of life. Method: The 

study has been conducted as a literature review in descriptive synthesis, with a qualitative 

approach. Result: In the result, three themes and seven subthemes were identified. The first 

theme, to be a part of a context could be achieved by having the support of loved ones and 

being seen by healthcare professionals. The second theme, to change with the development of 

the disease could be achieved by developing strategies to adapt and experiencing decreased 

autonomy. The third theme, to live before death could be fulfilled by appreciating life, having 

spirituality as support and gradually accept death. Conclusion: By genuinely listening to 

patients’ experiences, nurses can understand what is missing to move forward in the process 

towards acceptance. 
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1 INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens 

högskola, uttryckte en patient som vårdades i livets slutskede ”Jag vet att jag ska dö men jag 

hoppas fortfarande, fast hoppet är mer för att slippa tänka på att jag ska dö.”. Detta ledde till en 

egen reflektion kring hur viktigt hoppet var för att kunna leva gott fram till döden. Vad är det 

som gör att en patient som står inför döden ändå finner mening, och kan välbefinnande uppnås 

även inför stundande död? Tankarna relaterades till våra nära anhöriga som tidigt i livet gått 

bort i cancer. Bara timmar innan bortgång fanns fortfarande energi till att skratta och se tillbaka 

på livet med glädje. Därför väcktes ett intresse för hur denna grupp patienter hanterar 

upplevelser inför döden och samtidigt finner mening i livet. Varför detta examensarbete ämnar 

beskriva upplevelser hos patienter med cancerdiagnos i livets slutskede. Vi hoppas att resultatet 

kan ge sjuksköterskor en ökad kunskap om upplevelser i livets slutskede, och därmed kunna 

bidra till ett ökat välbefinnande för dessa patienter.   

 

2 BAKGRUND    

I denna del tydliggörs centrala begrepp berörande intresseområdet, följt av en redogörelse för 

sjuksköterskans skyldigheter och patientens rättigheter med en beskrivning av 

utvecklingsområde för sjuksköterskan, samt ett avsnitt berörande personcentrerad palliativ 

vård. Vidare beskrivs upplevelser av livets slutskede ur anhörigas och sjuksköterskors 

perspektiv, utifrån tidigare forskning. Detta följs av det teoretiska perspektivet. Slutligen 

presenteras en problemformulering som leder till examensarbetets syfte.   

 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan beskrivs begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede med motivation för vidare 

användning i detta examensarbete. 

 

2.1.1 Palliativ vård 

Palliativ vård ska enligt Socialstyrelsen (2018) främja livskvalitet vid fortskridande sjukdom, 

således stödja patienten för att denne ska kunna leva ett så aktivt liv som möjligt fram till döden 

utan att varken skynda på eller skjuta upp denna naturliga process. Det betonas även att 

palliativ behandling är möjlig att tillämpa tidigt i sjukdomsförloppet, och i samband med olika 

terapier som syftar till att förlänga livet.  
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2.1.2 Vård i livets slutskede  

Vid övergång från palliativ vård till vård i livets slutskede menar Socialstyrelsen (2018) att 

patientens allmäntillstånd är så pass nedsatt att en behandling av grundsjukdomen inte 

förväntas ge någon förbättring. Målet med vården blir då att lindra symtom istället för att 

förlänga livet. När sjukvårdspersonal uppfattar en förändring i patientens mående till det sämre, 

genomför ansvarig läkare tillsammans med patienten och eventuellt anhöriga, ett 

brytpunktsamtal. Samtalet markerar patientens övergång till vård i livets slutskede och utgår 

ifrån patientens situation och specifika önskemål om möjligt. Brytpunktsamtalet är viktigt för 

att kunna ge patienten och närstående information och erbjuda ytterligare samtal som 

förbereder dem inför livets slut.  

I internationell forskning används ibland begreppet palliative care för palliativ vård även när de 

syftar på vård i livets slutskede. Därför kommer innebörden att urskiljas vid granskning av 

artiklarna varpå forskning berörande terminalt sjuka patienter som vårdas i livets slutskede, 

efter brytpunktssamtalet, inkluderas. 

 

2.2 Personcentrerad palliativ vård 

Personcentrering inom vården handlar enligt Göteborgs universitet (2017) om att se patienten 

som en person med individuella förmågor och behov. Detta då den vårdande relationen anses 

vara asymmetrisk i maktförhållandet, därmed har sjuksköterskan även ett ansvar i att balansera 

sin naturligt överordnade makt mot patientens rätt till autonomi. Balansen kan upprätthållas 

genom att i partnerskap med patienten komma överens om mål och strategier baserade på den 

individuella patientberättelsen, samt möjliggöra att dokumentation kan följa patienten genom 

hela vårdförloppet. 

De 6 S:n är en modell som har utvecklats för att personcentrera den palliativa vården 

(Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). Modellen syftar till att genom den 

vårdande relationen stödja patientens delaktighet i vården samt främja välbefinnande vid livets 

slut. Personcentrerad vård är utgångspunkten för arbetssättet och framhäver patienten som 

person. De 6 S:n står för självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier. Dessa beskrivs som dimensioner vilka lyfter fram olika behov och 

som tillsammans bildar en helhet.  

Självbilden är enligt Ternestedt et al. (2017) inte statisk utan omformas och utvecklas under hela 

livet i samspel med andra. I livets slutskede är det viktigt att bevara sin identitet och fortsätta 

vara trygg i den, då värdigheten ofta är sårbar i närvaro av sjukdom.  

Självbestämmande är enligt Ternestedt et al. (2017) kopplat till begreppet autonomi, som står 

för förmågan att vilja och kunna fatta beslut för att nå mål av egen betydelse. För att ta beslut 

krävs en reflekterande bedömningsförmåga och kunskap om vilka alternativ som finns och 

tillhörande konsekvenser. Om vårdpersonal inte delar med sig av sin kunskap riskerar 

patientens autonomi att överträdas då de inte har möjlighet att fullt ut delta i beslut om sin egna 
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vård. För en patient i livets slutskede är det extra viktigt att bibehålla autonomin så långt det är 

möjligt.  

Sociala relationer står enligt Ternestedt et al. (2017) för vikten av att stödja patienten till att 

upprätthålla viktiga relationer till den mån patienten önskar och så långt det är möjligt. Detta 

kan vara komplext då patienten kan undvika att kommunicera om sin situation med anhöriga i 

syfte att skydda dem.  

Symtomlindring innebär enligt Ternestedt et al. (2017) att lindra lidandet genom att först förstå 

hur symtomet upplevs av patienten för att sedan kunna bemöta denne på rätt sätt.  

Sammanhang står enligt Ternestedt et al. (2017) för att se tillbaka på sitt liv och reflektera över 

dess mening som en motiverande komponent till att hantera sin situation. Det är viktigt att 

lyssna till patientens berättelse om både det förgångna och nuvarande vardag för att förstå 

sammanhang och mening. Dock kan denna förståelse inte sträcka sig så långt att det blir möjligt 

att förstå patientens existentiella ensamhet, då denna upplevelse är svår att dela med andra 

eftersom patienten är ensam i mötet med sin egen död.  

Strategier är enligt Ternestedt et al. (2017) sammanvävt med sammanhang men skiljs åt då 

strategier riktar sig åt framåtblickande. Det handlar om att stödja patientens existentiella behov 

i livets slutskede, vilka kan innefatta hur patienten önskar leva sista tiden och även praktiska 

förberedelser som att planera begravning, eller skapa nya minnen för att på så vis lämna efter 

sig ett arv.  

 

2.3 Sjuksköterskans skyldigheter och patientens rättigheter  

Enligt svensk sjuksköterskeförening, svenska läkarsällskapet och dietisternas riksförbund 

(2019) är personcentrerad vård en kärnkompetens som är nödvändig hos hälso- och 

sjukvårdspersonal, då en medvetenhet kring personcentrerad vård gör vården god och säker. 

Medvetenheten finns redan men behöver stärkas ytterligare, för att bli medveten krävs kunskap 

vilket i sin tur minskar risk för vårdskada. En vårdskada är enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) inte bara fysiska skador, utan även psykisk skada som hade kunnat undvikas i 

samband med vård.  

Hälsa kan förstås olika då människor har olika erfarenheter och behov, vilket enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) ställer krav på sjuksköterskan att förstå patientens livsvärld för att 

etablera en förtroendefull relation till patient och anhöriga. Även Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) förtydligar vikten av en vårdande relation då den ställer krav på att vården ska 

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, vara lättillgänglig och leda till 

god kontakt mellan vårdgivare och patient. Vidare stärker även patientlagen (SFS 2014:821) 

patientens rätt till självbestämmande och integritet, och tydliggör även att patienten har rätt till 

information om sjukdom, behandling, komplikationer och risker. Rätten till självbestämmande 

innefattar även att patienten måste, om möjligt, ge samtycke till vård och kan när som helst ta 

tillbaka sitt samtycke, men har då rätt till information om konsekvenser av utebliven vård.  
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År 2001 lämnade Kommittén om vård i livets slutskede (SOU, 2001:6) in ett förslag på hur 

patientens livskvalitet kan förbättras under livets slutskede. De föreslog att lyfta fram palliativ 

vård och etik som ett återkommande ämne i alla vårdrelaterade grundutbildningar, och fick ett 

godkännande från alla remissinstanser som även föreslog att ämnet borde innefatta ett helt 

block. År 2005 lämnade regeringen (Skr, 2004/05:166) över en skrivelse till riksdagen i vilken 

det framgick att regeringen överlät uppdraget att utveckla vård i livets slutskede till 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen (2006) presenterade varpå en utredning och bedömning av 

utvecklingen inom vård i livets slutskede, där de menar att en stor del av Sveriges lärosäten 

inkluderar palliativ vård i sjuksköterskeutbildningen, dock uppskattas undervisningstiden i 

detta ämne vara 2-14 timmar under de tre år utbildningen pågår. Vidare publicerade 

Socialstyrelsen (2013) ett nationellt kunskapsstöd som syftar ge stöd till vårdgivare för fortsatt 

utveckling av den palliativa vården i livets slutskede. Det framkommer även att Socialstyrelsen 

kommer att fortsätta utvecklingen av kvalitetsregister för vård i livets slutskede.  

Utifrån redogörelse ovan kan slutsatsen dras att det bör ske en kompetensutveckling inom 

palliativ vård och etik då Socialstyrelsen (2006) bedömer att undervisningstid inom ämnet bör 

utökas i sjuksköterskeutbildningen, eftersom utredning (SOU, 2001:6; Skr, 2004/05:166; 

Socialstyrelsen, 2006; Socialstyrelsen 2013) visar att kompetensen är bristfällig.  

 

2.4 Upplevelser av livets slutskede ur perspektivet från anhöriga och 

sjuksköterskor 

Nedan beskrivs upplevelser av livets slutskede ur andra perspektiv än patientens. Inledningsvis 

beskrivs anhörigas upplevelser av den sista tiden tillsammans med sin närstående med cancer. 

Vidare följer sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancerdiagnos i livets 

slutskede.  

 

2.4.1 Anhörigas perspektiv 

När livets slutskede infinner sig kan det även påverka andra i nära relationer. Anhörigas 

upplevelser kring sista tiden tillsammans har beskrivits i tidigare forskning. Enligt Latter et al.  

(2017), upplevde anhöriga att de inte besitter tillräckligt med kunskap för att på ett adekvat sätt 

hjälpa sin närstående med smärtlindring. Efter att ha fått information och direktiv från vården 

förstod de anhöriga att om patienten upplevs orolig kunde det vara ett resultat av otillräcklig 

smärtlindring. Med den nya kunskapen kunde de anhöriga ge en dos med tillräckligt stark effekt 

som ändå inte orsakade onödiga biverkningar. Även Gültaş och Yilmaz (2017) menar att en stor 

andel anhöriga upplevde svårigheter vid smärtlindring. Vidare uttrycktes att relationen till 

andra familjemedlemmar åsidosattes under vårdtiden, samt att arbetslivet påverkades negativt, 

vilket resulterade i ytterligare stress. Dessutom menar Ullgren, Tsitsi, Papastavrou och 

Charalambous (2018) att cancerforskningens utveckling har medfört att anhöriga även får nya 

ansvarsområden. Genombrott inom cancerdiagnostik och behandling innebär att 

cancerpatienter överlever en längre tid än innan. Tiden anhöriga vårdar sin närstående har 
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således utökat från dagar till veckor och månader. De blir tillfrågade att utföra kliniska uppgifter 

som tidigare utförts av sjukvårdspersonal. Dobrina, Vianello, Tenze och Paleses (2016) menar 

att livskvaliteten hos anhöriga påverkades negativt av att finnas till hands dygnet runt. En 

positiv aspekt var för dem den extra tiden de fick tillsammans, med vetskapen om att den var 

begränsad. Kommunikation mellan anhörig och patient kring livets slutskede var dålig då de 

anhöriga själva inte ville tänka på förestående död och ensamheten den förväntades bidra med. 

Även då tankarna fanns, talades det inte högt om dem för att inte oroa patienten, och på grund 

av den bristande kommunikationen kände sig båda parterna oförberedda inför döden. För att 

bättre förstå sin närstående med cancer tänkte anhöriga enligt Devik, Hellzén och Enmarkers 

(2016) ofta på hur livet var innan cancern, tankar kring livets slutskede och lidandet fanns 

närvarande men var oftast inte fokus i samtal mellan parterna.  

 

2.4.2 Sjuksköterskans perspektiv 

Sjuksköterskor har också erfarenhet av att cancerpatienter och deras anhöriga inte öppet vill 

samtala om diagnosen och relaterade problem. Mohan, Wilkes, Ogunsiji, och Walker (2005) 

menar att sjuksköterskor upplevde svårigheter i den vårdande relationen med patienter i 

förnekelse av sin sjukdom. För möjlighet att gå vidare med vårdplan och behandling var det 

viktigt att patienten kom till acceptans med sin tillvaro och gjordes delaktig i vården. Ablett och 

Jones (2007) menar att mötet med en patient i livets slutskede även ledde till reflektion över 

den egna uppfattningen om livet och vad som är viktigt. Däremot kunde det vara svårt att 

upprätthålla professionella gränser, varför sjuksköterskorna upplevde att de behövde 

emotionellt distansera sig och använda sig av strategier för att hantera emotionell ångest. 

Däremot menar Iranmanesh, Häggström, Axelsson, och Sävenstedt (2009) att erfarna 

sjuksköterskor hade lättare att vara närvarande i den vårdande relationen, då de av erfarenhet 

fått självförtroende att hantera svåra situationer. En sådan situation kunde vara att bemöta 

konflikter inom patientens familj. Det var viktigt att aldrig försöka lösa konflikterna, men att 

finnas till hands och stötta under livets slutskede. Dessutom menar Dunne, Sullivan och 

Kernohan (2004) att trots många utmaningar inom den palliativa vården, upplevde 

sjuksköterskorna det givande att involvera hela familjen i det vårdande teamet. Även Rittman, 

Paige, Rivera, Sutphin och Godown (1997) beskriver hur erfarna sjuksköterskor utvecklade 

strategier för att upprätthålla en vårdande relation både till patienten och anhöriga utan att bli 

för emotionellt involverade. Däremot innebar den vårdande relationen att se förändringarna 

som kom med sjukdomen "I watched him waste away a little each day."(Rittman et al., 1997, 

s.117). Trots detta kunde erfarna sjuksköterskorna bortse från de emotionella svårigheterna och 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, för att vidare prioritera omvårdnad. 

Avslutningsvis menar Bahrami och Arbon (2011) att det var viktigt för sjuksköterskan att förstå 

varje individuell patients upplevelser, för att det då var enklare att bedöma patientens behov av 

vård och i sin tur välja adekvata omvårdnadsåtgärder, samt vara mer stöttande i sin roll. 
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2.5 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

I föreliggande examensarbete har Roys adaptionsmodell (RAM, 2009) tillämpats för att i 

resultatdiskussion kunna identifiera vilka beteenden som går att relatera till obotligt 

cancersjuka patienters adaptiva system. Detta då Roy (2009) menar att sjuksköterskan måste 

identifiera beteenden relaterade till patientens adaptiva system för att vidare kunna stödja 

adaption. 

Roys adaptionsmodell (2009) beskriver hur människan reagerar på stimuli från den yttre och 

inre världen för att integrera med en ny tillvaro, att upprätthålla en balans. Det är en aktiv inre 

systemprocess som handlar om att förlika sig med en situation eller att bemästra den. Det är 

således ett aktivt val huruvida detta lyckas eller ej, vilket i sin tur beror på adaptionsnivån. 

Adaptionsnivån är den individuella förmågan att reagera på ett stimuli, den är avgörande för 

hur stimuli bearbetas i systemprocesserna och även hur adaptionsnivån senare formas. Det är 

alltså en människas individuella erfarenheter som avgör om denne reagerar på ett stimuli på ett 

ändamålsmässigt vis. Ett stimuli är enligt Roy allt som påverkar människan, det kan som 

exempel vara känslor, temperatur, relationer eller politik. Ett stimuli som faller utanför ramarna 

för vad som tidigare har hanterats kan vara svårt att bemästra, vilket kan leda till planlösa 

reaktioner som ger ohälsa då systemen inte kan kompensera för obalansen.  

Enligt Roy (2009) riktar sig systemen som hjälper människan att anpassa sig, mot fyra adaptiva 

funktionsområden. De fysiologiskt-fysiska funktionerna är de mest grundläggande behoven, 

således fysiologiska svar på kroppens aktivitet, såsom exempel syresättning och elimination. 

Självuppfattning är det funktionsområde som innefattar hur människan ser på sig själv, 

uppfattningen om det egna jaget i relation till kropp och person. Upplevelsen av det egna värdet, 

personliga egenskaper och förväntningar på sig själv, avgör den psykiska och andliga 

integriteten. Denna integritet är vital för en god hälsa. Rollfunktionen är det funktionsområde 

som avgör hur människan hanterar och upplever sociala interaktioner. Den egna rollen skapas 

utifrån förväntningar från sig själv och omvärlden på hur människan ska agera. Sjukdom kan 

leda till att dessa roller inte längre kan levas upp till samtidigt som den nya rollen som patient 

skapar nya förväntningar på människan. Att inte kunna leva upp till sina tidigare roller kan 

skapa en upplevelse av otillräcklighet. Ömsesidigt relaterande är det funktionsområde som 

syftar på balansen mellan självständighet och bevarandet av trygga relationer. Det handlar om 

att balansera självtillförlitligheten och autonomin till behovet av andra människor för att 

relationerna ska gynna hälsan.       

Systemen reagerar enligt Roy (2009) på stimuli och genomgår en process i att återställa en 

balans. Processen sker både inom och mellan systemen och ger en output i form av ett beteende 

eller reaktion som i sin tur ger tillbaka en feedback med information om vad som krävs för 

adaption. Detta leder slutligen till en ändamålsmässig reaktion för att återställa balansen. Vid 

sjukdom kan stimuli ligga utanför ramen för vad som kan bemästras, den nya livssituationen 

kan upplevas svår att hantera och hälsan riskeras därmed. I dessa fall kan stöd från 

sjuksköterskan behövas för att återställa samt bevara balansen.  
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2.6 Problemformulering 

Det framgår att vid vård i livets slutskede påverkas välbefinnandet hos anhöriga till patienten, 

samt att kommunikation mellan anhörig och patient kring livets slutskede kan vara dålig, varför 

båda parter kan känna sig oförberedda inför döden. En patient som vårdas i livets slutskede och 

är oförberedd inför döden kan uttrycka en viss förnekelse inför faktum, vilket försvårar 

omvårdnaden då patientens delaktighet blir svår för sjuksköterska att främja. Sjuksköterskor 

upplever att de i mötet med en patient i livets slutskede behöver distansera sig för att hantera 

emotionell ångest, dock tenderar de med mer erfarenhet kunna vara mer närvarande i den 

vårdande relationen. Det ingår i sjuksköterskans kompetensområde att i den personcentrerade 

vården etablera en förtroendefull vårdande relation för att få en förståelse för patientens 

livsvärld och därmed balans i livet. Det framgår att sjuksköterskor har en medvetenhet kring 

personcentrerad vård men att den i dagsläget kan behöva stärkas ytterligare, för det krävs mer 

kunskap. Även flera utredningar om Sveriges utveckling av vård i livets slutskede fastslår att 

hälso-och sjukvårdspersonalens kompetens är bristfällig inom detta ämne. För att som 

sjuksköterska kunna prioritera och planera omvårdnad för denna patientgrupp krävs ett aktivt 

lyssnade inför patientberättelsen och en förståelse för de individuella upplevelserna. En 

förståelse för upplevelser i livets slutskede kan således främja den personcentrerade vården och 

patientens delaktighet.  

 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelser hos patienter med cancerdiagnos i livets slutskede.  

 

4 METOD 

Då detta examensarbete syftar beskriva patienters upplevelser kommer den göras enligt 

kvalitativ ansats med beskrivande analys som en litteraturstudie. Att göra en litteraturstudie 

med beskrivande analys innebär enligt Friberg (2017a) att söka vetenskaplig forskning inom ett 

valt ämnesområde, därefter kritiskt granska samt sammanställa data i syfte att skapa en djupare 

förståelse för ämnesområdet.  

Examensarbetet kommer att utföras enligt Evans (2002) analysmetod i en beskrivande syntes i 

fyra steg. Denna metod syftar till att beskriva fynd som redovisas i forskningens resultat för att 

hitta nya sammanhang som forskningen ej tidigare berört. Första steget är gather the sample, 

vilken innefattar att hitta relevanta studier inom det valda intresseområdet genom en 

databassökning. Vidare analyseras studierna i steget identify the key findings. För att få en 

förståelse om studiernas helhet och detalj läses dem upprepade gånger, varpå nyckelfynd tas ut 

och sammanställs i en tabell. Nyckelfynden är det centrala i studien som också ska kunna 

kopplas till litteraturstudiens syfte, dessa tas direkt ur texten, ofta som citat. Teman identifieras 

utifrån nyckelfynden i steget relate themes across studies, på detta vis synliggörs sambanden 

mellan studierna. Eventuellt utformas även subteman för att ytterligare stärka sambanden. 
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Teman och subteman evalueras på nytt för att uppfatta likheter och skillnader. Describe the 

phenomenon är det sista steget. Teman och subteman ska i tabellen relateras tillbaka till 

nyckelfynden i varje studie, för att beskriva det fenomen som studierna gemensamt 

uppmärksammar.        

Nedan beskrivs datainsamling och urval, samt en beskrivning av genomförande och dataanalys 

och sist etiska överväganden.  

 

4.1 Datainsamling och urval 

Evans (2002) första steg gather the samples utfördes genom databassökningar med ett 

ändamålsmässigt urval av likartade studier. Inledningsvis i arbetet med examensarbetet 

användes tre databaser vid sökprocessen. Databasen PubMed och SveMed+ valdes dock 

slutligen bort då det från dem var svårt att hitta forskning relevant för ämnet. Den forskning 

som fanns att tillgå var i form av avhandlingar och inte publicerade vårdvetenskapliga artiklar. 

Möjligheten att använda avgränsningen peer reviewed fanns inte heller hos dessa databaser. 

Databasen CINAHL Plus användes därför vid samtliga sökningar då avgränsningsalternativet 

peer reviewed fanns tillgängligt men även för att databasen omfattar studier med nyckelord som 

exempel upplevelser och bemötande, vilket passade inriktningen i detta examensarbete 

MeSH-termer valdes utifrån studiens syfte och var följande, ”palliative care”, ”cancer”, 

”advanced cancer”, ”end of life care”, ”nursing”, ”caring”, ”quality of death”, ”dying”, ”death”, 

”patient attitudes”, ”patient perspectives” och ”qualitative”. Några av sökorden begränsades till 

områden som ”all text”, ”title”, ”abstract” och ”subject” beroende på hur centrala sökorden 

önskades vara i forskningen, som exempel att ”qualitative” skulle finnas med i abstrakt för att 

exkludera kvantitativa studier. Booleska sökoperatörerna ”AND” och ”OR” användes för att 

begränsa sökningarna. För att begränsa sökningen mot ämnesområdet användes major heading 

”teminally ill patients”, ”death”, ”attitudes to death”, ”palliative care” och ”patient attitudes” 

vid olika söktillfällen. Vid de två första söktillfällena begränsades sökningen till publication year 

2013-2019 för att forskningen som studien baserades på skulle vara så aktuell som möjligt, vid 

senare tillfällen utökades årsspannet till 2000-2020 då tidigare sökningar resulterade i för få 

relevanta artiklar. Vidare avgränsades alla sökningar till academic journals, peer reviewed och 

full text. 

 

Forskning med kvantitativ metod uteslöts då Evans (2002) menar att kvaliteten i en 

litteraturstudie med beskrivande syntes riskeras vid användandet av statistiska data, eftersom 

den rapporterar snarare än beskriver fynd. Vidare uteslöts artiklar som undersökte patienter 

med specifik typ av cancer då detta examensarbete ämnar beskriva upplevelser hos patienter 

med cancer oberoende av diagnosens inriktning. Detta beslut togs då det under läsprocessen 

upptäcktes att patienter med en cancertyp som kunde anses vara självförvärvad, som exempel 

lungcancer, ledde till upplevelser som skiljde sig mycket från patienter med cancerdiagnos som 

inte kunde anses vara självförvärvad. Att inkludera en artikel som riktar sig mot en specifik typ 

av cancer ansågs därför kunna förvränga det slutgiltiga resultatet eftersom upplevelserna var så 

skilda att resultatet inte skulle bli nyanserat om endast en eller få artiklar behandlade dessa 
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upplevelser. Dock inkluderades en studie med en grupp patienter som vårdades för varierande 

palliativa tillstånd, men där det var lätt att urskilja vilken information som var hämtad från de 

patienter som hade cancer. Ett genomgående krav för alla artiklar var att de skulle behandla 

upplevelser ur ett patientperspektiv i livets slutskede. Slutligen exkluderades artiklar från länder 

vars sjukvårdssystem inte går att jämföra med Sveriges. Sveriges kommuner och landsting 

(2015) har jämfört Sveriges sjukvård internationellt och urvalet gjordes baserat på statistiken de 

presenterade. Samtliga utvalda studier kommer ifrån Sverige, Finland, USA, Canada, 

Storbritannien eller Australien.  

I bilaga A redovisas de fyra sökningar som från vilka resultatartiklar valdes ut. De första två 

sökningarna utfördes i november och december 2018, dessa sökningar gav 372 respektive 223 

träffar, från vilka tre artiklar slutligen valdes ut. Det var dock svårt att hitta forskning om 

upplevelser hos patienter med cancerdiagnos i livets slutskede, något som även reflekterats över 

i tidigare forskning (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017; Sand, Strang & Milberg, 2008). Det 

upplevdes även problematiskt att automatiskt avgränsa sökningarna med som exempel major 

heading, utifrån tidigare nämna kriterier, patientperspektiv och cancerdiagnosens inriktning. 

Detta då trots avgränsningarna som gjordes visade sökningen ändå ett resultat med anhörig- 

och sjuksköterskeperspektiv och specifika diagnoser. Varför beslutet togs att bredda 

sökningarna och värdera artiklar manuellt utifrån rubriker. De två sökningar som då utfördes 

under december 2019 gav 4168 respektive 2891 träffar, från vilka sju artiklar slutligen valdes ut. 

Alla rubriker lästes under dessa sökningar och när relevans för syftet kunde urskiljas ur rubrik, 

lästes abstracten. Totalt lästes 37 abstract utvalda från alla fyra sökningar. 17 artiklar ansågs 

utifrån abstracten kunna vara relevanta för ämnesområdet och lästes därför i sin helhet. Nästa 

steg var att kvalitetsgranska artiklarna vilket gjordes utifrån åtta egenformulerade krav med 

inspiration från Friberg (2017b) som redovisas i bilaga B. Granskningen genomfördes först 

separat och diskuterades sedan för att få en gemensam uppfattning om kvaliteten i varje artikel. 

I denna process värderades inte bara hur många poäng en artikel fått utan också vad poängen 

innebar. Som exempel när en artikel fick sju av åtta poäng skulle den objektivt kunna anses vara 

av hög kvalitet, men om det poänget handlade om att syftet inte besvarades eller att det var 

otydligt formulerat ansågs artikeln inte vara av hög kvalitet trots den höga poängen i 

kvalitetsgranskningen. Hela processen resulterade i tio artiklar som redovisas i bilaga C. 

 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Evans (2002) andra steg identify the key findings utfördes genom att numrera artiklarna från 

ett till tio och sedan läsa dem i sin helhet för att få en bred förståelse för innehåll i resultat. 

Därefter lästes resultatdelarna igen, från vilka totalt 132 nyckelfynd urskildes. Nyckelfynden var 

meningar eller citat adekvata för syftet, dessa ströks under och efter diskussion kring dess 

relevans för detta examensarbete valdes de ut och antecknades numrerade efter vilken artikel 

som var källan. Alla fynd granskades efter återkommande ord och fraser och delades på så vis in 

i 8 högar som först var ämnade att processas till teman i enlighet med Evans tredje steg relate 

themes across studies. Dock efter ytterligare granskning framkom skillnader i en av högarna, 

den där coping var ett återkommande ord. Där urskildes ”att uppskatta livet” och ”att gradvis 
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acceptera döden” vilka valdes ut som två av sju subteman som sedan kategoriserades under tre 

teman. Det upptäcktes i efterhand att det tredje steget frångåtts i den bemärkelse att subteman 

urskildes innan teman. Evans fjärde steg describe the phenomenon utfördes genom att stapla 

upp subteman och teman i en tabell tillsammans med nyckelfynden som presenterades på de 

valda artiklarnas ursprungliga språk, och refererade till källa samt placerades i en ordning som 

följde en röd tråd. Tabell 1 visar ett utdrag.  

Tabell 1: Utdrag ur tabell för analys 

Nyckelfynd Subteman Teman 

”Realizing they had no 

choice, many expressed 

resigned acceptance that 

nothing could be done. This 

was usually a slow process of 

gradual adjustment to the 

circumstances.” (McPherson 

et al., 2007, s. 424). 

Att gradvis acceptera döden Att leva innan döden 

”They sought to make the 

terminal cancer diagnosis 

their own and, as a result, 

could understand the 

meaning of the incurable 

cancer. They were grateful for 

every moment.” (Viitala et al, 

2017, s. 189). 

Att uppskatta livet 

”…a good death involved the 

precence of their loved ones.” 

(Kastbom, Milberg & 

Karlsson, 2017). 

Att ha stöd hos vänner och 

anhöriga 

Att vara en del av ett 

sammanhang 

”The patients felt that their 

concerns were heard but 

expressed their hope that the 

treatment would focus on the 

person instead of the illness.” 

(Viitala et al, 2017, s. 191). 

Att bli sedd av hälso- och 

sjukvårdspersonal 
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4.3 Etiska överväganden 

Detta examensarbete utgår från CODEX (2019) riktlinjer för forskning för att undvika fusk och 

oredlighet i forskningsprocessen, vilket innebär att avsiktligt förvränga material och på ett 

orättvist och felaktigt vis återge information från ursprungskällan. Detta leder till ett falskt 

resultat och att den slutliga produkten får låg trovärdighet. Genom att referera använda källor i 

enlighet med American Psychological Association (2019) framgår tydligt vart information 

kommer ifrån. För att vidare undvika omtolkning av originalartiklarnas innehåll i detta 

examenarbetes resultat har Evans (2002) metod med beskrivande syntes använts som 

analysmetod, för att sedan beskriva data som artiklarna presenterar. Detta för att undvika att 

den egna förförståelsen eller egna slutsatser ska påverka resultatet. Enligt Polit och Beck (2016) 

är det vid analys viktigt med ett objektivt förhållningssätt samt att under processen ha syftet i 

åtanke.  

 

5. RESULTAT 

Resultatet beskriver upplevelser hos patienter med cancerdiagnos i livets slutskede utifrån tre 

teman; att vara en del av ett sammanhang, att förändras med sjukdomens utveckling och att 

leva innan döden. Dessa presenteras i tabell 2 med tillhörande subteman.  

 

Tabell 2: Teman och subteman 

Teman Subteman 

Att vara en del av ett sammanhang Att ha stöd hos vänner och anhöriga 

Att bli sedd av hälso- och sjukvårdspersonal 

Att förändras med sjukdomens utveckling Att utveckla strategier för anpassning 

Att uppleva minskad autonomi 

Att leva innan döden Att uppskatta livet 

Att ha andlighet som stöd 

Att gradvis acceptera döden 
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5.1 Att vara en del av ett sammanhang 

Temat ”att vara en del av ett sammanhang” handlar om vikten av att bli sedd som personen 

bakom sjukdomen, och består av två subteman. I det första subtemat, ”att ha stöd hos vänner 

och anhöriga” beskrivs vikten av relationer till familj och vänner under sjukdomsförloppet, att 

samhörigheten och upplevelsen av att vara involverad i ett sammanhang var viktiga för 

välbefinnandet. I det andra subtemat, ”att bli sedd av hälso- och sjukvårdspersonal” beskrivs 

hur ärlighet i vårdrelationen ledde till tillit samt även förståelse för livets innebörd.  

 

5.1.1 Att ha stöd från vänner och anhöriga 

Att ha förstående familjemedlemmar och vänner nära vid livets slutskede var enligt Viitala, 

Saukkonen, Lehto, Palonen och Åstedt-Kurki (2018) viktigt då samhörigheten gjorde det lättare 

att hantera dödsprocessen. Att med humor möta tankar kring sjukdomen upplevdes som en 

strategi för att ha en öppen kommunikation om cancerdiagnosens påverkan, vilket även ledde 

till att patienterna inte bemöttes med medlidande. Ett sådant bemötande var enligt Aoun, Deas 

och Skett (2016) något som inte uppskattades av patienterna, de ville bara uppleva gemenskap 

utan ständig påminnelse av sjukdomens närvaro. Patienterna upplevde sig på så vis vara 

involverade i ett sammanhang, att fortfarande räknas med som en person (Aoun et al., 2016; 

Sand, Olsson & Strang, 2009). Utan stöd från vänner och familj var det svårt att ta sig igenom 

allt vad den stundande döden innebar (Aoun et al., 2016; Kastbom, Milberg & Karlsson, 2017). 

…I must admit, throughout the whole of my illness I couldn’t have got by without the 

support of my family and friends… I didn’t want anyone to give my sympathy but it was 

just nice to know that people are there… (Aoun et al., 2016, s. 360). 

Diagnosen ledde även till nya relationer med personer som går eller hade gått igenom samma 

sak, andra patienter med cancerdiagnos upplevdes som jämlikar, varför dessa relationer kunde 

erbjuda ett stöd som var svårt att få från andra håll (Aoun et al., 2016; Viitala., et al. 2018). Trots 

att diagnosen skapade möjlighet till nya relationer beskrevs även hur bekantskapskretsen 

minskade (Aoun et al., 2016; Sand, Strang & Milberg, 2008; Viitala., et al. 2018). Det kunde vara 

för att det var en för stor utmaning för vänner att möta den sjuke och hålla kontakten, eller för 

att patienten själv upplevde sina symptom så pass pinsamma eller besvärliga att enda 

alternativet var social isolering. Sociala medier var enligt Aoun et al. (2016) och Viitala et al. 

(2018) i dessa fall uppskattade, då patienterna hade möjlighet att hålla kontakt med vänner, 

även de som bodde långt bort. Vidare beskrevs upplevelser av att inte orka interagera på samma 

sätt som innan sjukdomen (Ryan, 2005), samt en besvikelse över att inte kunna fullfölja sin roll 

som förälder eller barn (McPherson, Wilson & Murray, 2007). Dock stärktes relationerna till de 

närmsta, de som tidigare tagits för givet (McPherson et al., 2007; Sand., et al. 2009; Viitala., et 

al. 2018). Med cancern följde en djupare relation som öppnade upp för en ny sorts 

kommunikation (McPherson et al., 2007; Viitala et al., 2018). Trots dessa stärkta familjeband 

menar Sand et al. (2008) att patienterna upplevde en existentiell ensamhet då anhöriga inte 

förstod patienten fullt ut. Det hände även att de pratade över huvudet på patienten, vilket 

skapade en upplevelse av att inte finnas till.     
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5.1.2 Att bli sedd av hälso- och sjukvårdspersonal 

Bemötanden som grundade sig i en ömsesidig respekt och från vårdpersonalens sida ett genuint 

lyssnande, ledde enligt Ryan (2005) till att patienten upplevde tillit till vårdpersonal. Att bli 

talad till med ärlighet värderades högt (Ryan, 2005), men utökad kunskap om sin diagnos 

kunde även enligt Viitala et al. (2018) minska förståelsen för framtiden, vilket tvingade 

patienten att förändra sina föreställningar om framtiden. Denna process behövde inte vara 

negativ utan kunde leda till en mer positiv inställning om framtiden än innan, då vetskap om 

fakta gav förutsättningar till att förbereda sig.  

Some of the patients felt that learning the prognosis helped them be more optimistic 

about the future, whereas others felt that learning the prognosis limited the horizon of life 

and restricted their own future. For example, some of the patients preferred not to know 

when their time with the family was coming to an end. (Viitala et al., 2018, s. 190). 

Att som patient få tillräckligt med svar på sina frågor resulterade även i en upplevelse av att bli 

sedd som personen bakom sjukdomen (Viitala et al., 2018). Upplevelser av att bli sedd beskrevs 

också som att få gensvar för sina önskemål. Som exempel att en patient blev erbjuden ett 

färdtjänstkort när denne inte längre kunde åka buss (Aoun et al., 2016), eller en annan patient 

som tidigare upplevt starka biverkningar av opiater och var mycket orolig inför att ta dem igen, 

denne erbjöds att få bli inlagd för att bevaka eventuella biverkningar (Klarare et al., 2018). 

 

5.2 Att förändras med sjukdomens utveckling 

Temat ”att förändras med sjukdomens utveckling” handlar om att under sjukdomsförloppet 

förändrades förutsättningarna för att leva som innan sjukdomen, och består av två subteman. I 

det första subtemat ”att utveckla strategier för anpassning” beskrivs hur patientens situation 

med sjukdomens progression förändrades, till vilken patienten själv behövde anpassa sig till för 

att kunna njuta av livet. I det andra subtemat ”att uppleva minskad autonomi” beskrivs vikten 

av att bevara normalitet och den egna autonomin så långt det är möjligt, för att inte känna sig 

som en börda för anhöriga. Det beskrivs också hur patienterna tidig i livets slutskede önskade dö 

hemma, men längre in i sjukdomsförloppet minskade autonomin och preferens för plats att dö 

på ändrades.  

 

5.2.1 Att utveckla strategier för anpassning 

Med den nya vetskapen om att döden var närmare än patienten först trott, menar Sand et al. 

(2008) att en existentiell förändring kom. Patienterna höll insikten om situationens allvar på 

avstånd som en strategi för att hantera och kontrollera den levda kroppen så länge som det var 

möjligt. I takt med sjukdomens progression blev det svårare att hålla insikten på avstånd. 

Osäkerheten om hur framtiden såg ut, hur livet fram till döden skulle vara, var svår att hantera, 

varför patienterna upplevde det svårt att behålla självbilden. Samtidigt som patienten upplevde 
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denna inre kamp var det svårt att möta sociala och ekonomiska krav från samhället. Med dessa 

förändringar behövde patienterna finna strategier för att anpassa sig.  

Något som ledde till en upplevelse av fysisk förändring, var på vilket sätt symptom visade sig, 

som exempel att trötthet hindrade patienterna från att göra saker som tidigare varit självklara, 

vilket påminde om döden (Sand., et al. 2008). Under nätterna var lidandet enligt Sand et al. 

(2009) som värst för patienterna, det var då som tankarna kring döden var mest svårhanterliga. 

För att under natten distrahera tankarna på både existentiella och fysiska förändringar kunde 

strategier vara att ha tv:n och lampor på, eller att ringa någon. Vidare var symptomlindring 

avgörande för att hålla tankarna om döden på avstånd då autonomi var värdefull för en god död 

(Kastbom et al., 2017; Sand et al., 2009). Smärtan var som exempel enligt Kastbom et al. (2017) 

ett hinder för att uppleva inre frid, dessutom menar Coyle (2006) att smärtan var en påminnelse 

om att cancern var på väg på att vinna, att döden var nära. Sand et al. (2008) menar att 

acceptans för faktum kunde vara den minst smärtsamma strategin när de existentiella och 

fysiska förändringarna blev för stora. Sjukdomens progression gjorde sig således synlig som 

bland annat minskad fysisk autonomi, friheten begränsades enligt Aoun et al. (2016) då 

omgivningen inte längre levde upp till de nya behoven, ”The driveway is to steep [my] legs are 

getting weaker, I may be needing to mainly be in a wheelchair.”(s. 359). För att förbättra 

livskvaliteten behövde patienterna enligt Viitala et al. (2018) finna strategier för att ta vara på de 

inneboende resurserna, för att möta begränsningarna. Genom att anpassa sig till förändringarna 

kunde patienterna finna mening och njuta av livet. Det kunde enligt Aoun et al. (2016) handla 

om små saker som att patienterna fortfarande kunde sköta ekonomin själva, men hemifrån via 

internet istället för att gå till banken, eller att vårda relationer från tidigare arbetsliv när de inte 

längre kunde jobba.  

 

5.2.2 Att uppleva minskad autonomi 

Patienterna upplevde det svårt att gå från en aktiv livsstil till att inte längre kunna att leva som 

förut, det var svårt att ta emot hjälp och acceptera att autonomin minskade (McPherson et al., 

2007; Sand et al., 2008). Patienterna vande sig dock med tiden, men det upplevdes aldrig helt 

okej att ta emot hjälp, med undantag från en patient som inte kände sig som en börda för sin 

man då patienten gjort sin del i det förflutna (McPherson et al., 2007). Upplevelsen av minskad 

autonomi relaterat till upplevelsen av att vara en börda var dock genomgående, patienterna 

upplevde enligt Coyle (2006) att anhöriga fick ta mycket ansvar, så mycket att patienterna var 

oroliga för att bli lämnade ensamma om anhöriga inte skulle orka längre. Varför patienterna 

enligt McPherson et al. (2007) utvecklade strategier för att minimera sina behov och därmed 

vara en mindre börda för familjen, detta genom att maskera känslor och symptom som exempel 

smärta. Det var viktigt att bevara autonomin så långt det gick för att minska bördan för anhöriga 

(Aoun et al., 2016).  

En annan strategi för att uppleva mindre skuld relaterat till minskad autonomi var att undvika 

tankar på den tyngd som lades på anhöriga, stunder som skulle vara glädjefyllda var aldrig utan 

sorg vilket patienterna skuldbelade sig själva för (McPherson et al., 2007). Den minskade 

autonomin och det ökande beroendet av andra medförde enligt Sand, et al. (2008) upplevelser 
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av maktlöshet, samt rädsla för att förlora kontroll (Kastbom et al., 2017). Patienternas fokus gick 

enligt McPherson et al. (2007) från att hantera sin egen smärta och sorg till att oroa sig över hur 

de anhöriga skulle klara sig, det viktigaste var att säkerställa att anhöriga skulle må bra efter 

patientens bortgång, men även under. Att stanna hemma under livets slutskede var för 

patienterna önskvärt, men huruvida det gick att genomföra berodde på om patienten hade 

tillräckligt med stöd från anhöriga (Aoun et al., 2016). För att bibehålla upplevelse av autonomi 

anpassades uppfattningen av vad som ansågs vara normalt efter sjukdomens progression, att 

acceptera hjälp var svårt men nödvändigt för att ha möjlighet att få vara kvar hemma. Många av 

patienterna ville således vara hemma men upplevde att de belastade anhöriga mycket.  

Many expressed their fear of ”being a package”, thereby totally losing control and 

autonomy, and becoming dependent on others. Some participants could not even think of 

dying anywhere except in their homes. Others wanted to go into hospital at the very end, 

mainly to spare the family suffering, and for fear of being a burden on them during the 

process of dying. (Kastbom et al., 2017, s. 936).  

Patienterna uttryckte att om de inte hade möjlighet att stanna hemma önskade de att skonas 

från ensamheten (Sand, Olsson & Strang, 2009). En patient som förflyttats till sjukhus uttryckte 

att hon saknade att sova tillsammans med sin make (MacArtney et al., 2016), en annan patient 

vägrade enligt Aoun et al. (2016) förflyttas till sjukhus då hon inte kunde leva utan sin hund. Att 

bli inlagd på sjukhus var också förankrat med en upplevelse av att förlorad autonomi, en patient 

som fann trädgårdsarbete tillfredställande var orolig för att gå miste om denna möjlighet. Efter 

att ha försäkrats om att hospiset erbjöd den aktiviteten kunde patienten med ro lämna hemmet.  

Tidigt i livets slutskede var önskan att få dö hemma, men efter en tid när sjukdomen förvärrats, 

autonomin minskat och det blev svårare att få behov tillgodosedda, upplevde patienterna att 

anhöriga fick ta för stort ansvar och att symptomen inte gick att hantera från hemmet (Aoun et 

al., 2016; MacArtney et al., 2016; McPherson et al., 2007). Patienter som hade blivit förflyttade 

från hemmet till sjukhus upplevde en lättnad då sjukvården fungerade bättre, utrustning som 

inte gick att tillgå i hemmet kunde underlätta vardagen. Relationen till anhöriga blev även 

mindre baserad på patientens behov av hjälp, varför patienterna upplevde välbefinnande. Att ha 

personalen nära innebar även att patienterna upplevde högre grad av autonomi då deras behov 

blev mer tillgodosedda (MacArtney et al., 2016; McPherson et al., 2007). En patient uttryckte 

angående preferens för plats att dö på, ”No preference- if you die you die.” (Aoun et al., 2016, s. 

361). 

 

5.3 Att leva innan döden 

Temat ”att leva innan döden” handlar om processen mot acceptans för döden, och består av tre 

subteman. I det första subtemat ”att uppskatta livet” beskrivs hur patienterna fortsatte leva och 

njuta av de små sakerna utan att sjukdomen tog kontroll. I det andra subtemat ”att ha andlighet 

som stöd” beskrivs hur andligheten gav patienterna mening. I det tredje subtemat ”att gradvis 

acceptera döden” beskrivs processen mot acceptans och att den var viktig för att kunna 

uppskatta sista tiden.  
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5.3.1 Att uppskatta livet 

Osäkerheten kring framtiden gjorde det svårt att planera på både lång och kort sikt (Kastbom et 

al., 2017; Sand et al., 2008), därför var det för patienterna enligt Kastbom et al. (2017) viktigt att 

uppskatta livet, att vara i nuet. För att kunna leva innan döden behövde patienterna ta en dag i 

taget, ”… If I live for tomorrow, I can´t live for today.” (Ryan, 2005, s. 1106), de var således 

tvungna att finna nya resurser för att hantera sin situation på bästa sätt. Att finna mening i livet 

inför döden innebar för patienterna enligt Viitala et al. (2018) att upprätthålla en riktning i livet 

med positiv attityd samtidigt som de kom till acceptans med sitt öde. Det var fortfarande viktigt 

att bestämma över sitt eget liv utan att sjukdomen tog kontroll, vilket innebar att fortsätta 

framåt och skapa nya minnen utan att fastna i självömkan. Att lämna efter sig en historia var 

relaterat till existentiella upplevelser, att finnas till, patienterna uppskattade att tillsammans 

med anhöriga dela minnen som skulle leva kvar längre (Coyle, 2006; Sand et al., 2009). Att leva 

i nuet innebar även att uppskatta de små sakerna i livet som innan sjukdomen kanske inte ens 

lagts märke till, som att se livet i blommor eller glädjas över segern att orka ta sig till cafét för att 

dricka en kopp kaffe (Sand et al., 2009; Ryan, 2005). En patient reflekterade över vikten att ta 

vara på livet medan man kunde, ”… one day you won´t be able to do the things you want to do. 

Dying is no easy thing; there´s alot to it.” (Ryan, 2005, s. 1106). 

 

5.3.2 Att ha andlighet som stöd 

Genom att leva i nuet och uppskatta de små sakerna i livet upplevdes en andlighet, ilskan över 

att dö möttes av filosofi och religion, vilket gjorde ilskan lättare att hantera, ” …the hardest job 

in the world, to make what looks like a curse into a blessing.” (Coyle, 2006, s. 271). Dock kunde 

tron svikta parallellt med sjukdomens progression, rädslan för döden blev även starkare när 

oron för om Gud inte skulle finnas där växte. För andra patienter kunde tron enligt Viitala et al. 

(2018) vägleda bortom svårigheterna cancern innebar, hoppet om något bättre höll patienterna 

vid gott mod. Religionen erbjöd en upplevelse av att aldrig vara ensam eller rädd, då tron på att 

livet efter döden skulle vara bättre lindrade oro (Ryan, 2005). Tanken på att återförenas med 

sina nära i graven gav också en koppling till livet efter döden (Ryan, 2005; Sand et al., 2009), ”If 

I go tomorrow, I´m going to the wife.” (Ryan, 2005, s.361). Tron var inte alltid i form av 

religion, utan kunde även vara en nyfikenhet kring vad som kommer efter döden eller en 

förhoppning om att kunna vara närvarande hos anhöriga även efter döden (Kastbom et al., 

2017; Sand et al., 2009). 

 

5.3.3 Att gradvis acceptera döden  

Att komma till insikt med att döden var oundviklig upplevdes som en gradvis och långsam 

process, ”Realizing they had no choice, many expressed resigned acceptance that nothing could 

be done. This was usually a slow process of gradual adjustment to the circumstances.”  

(McPherson et al., 2007, s. 424). För att hantera detta kunde patienterna ibland fantisera om att 

de inte var sjuka, som en strategi för att hålla döden på avstånd (Sand et al., 2009). Något som 
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kunde komplicera processen mot acceptans var om cancern var av en sort som kunde vara 

självförvärvad, som exempel lungcancer. Skulden patienterna då lade på sig själva var svår att 

hantera (McPherson et al., 2007). Skuld kunde också handla om att se de nära sörja redan innan 

bortgång, varför patienterna ville lätta bördan för anhöriga och gav dem tillåtelse att gå vidare 

(Kastbom et al., 2017; McPherson et al., 2007). Skulden kunde motivera patienterna att ta hand 

om ouppklarade affärer, skriva testamente och planera begravning, för att göra den omvälvande 

situationen för anhöriga lättare. Att planera inför döden var även viktigt för patienterna själva 

då det var ett sätt att gradvis acceptera sitt öde (Aoun et al., 2016; Kastbom et al., 2017; 

McPherson et al., 2007; Viitala et al., 2018). 

För att gradvis acceptera döden gick patienterna igenom en inre personlig kamp som innebar 

ifrågasättande, anklagande och sörjande (Coyle, 2006). Hur detta hanterades berodde på den 

inre styrkan och viljan att anpassa sig. En patient jämförde sitt sätt att se på sin situation mot en 

metafor om att överleva i vildmarken, ”… there´s other people you´d put out there in the same 

wilderness and the first thing they would do is look to a way to survive…” (Ryan, 2005, s. 1104). 

Hoppet och styrka var viktigt för patienterna för att sedan när döden närmar sig finna frid. När 

patienterna hade accepterat att de skulle dö, först då kunde de leva (Ryan, 2005). 

 

6. DISKUSSION 

Denna del avser diskutera metod och analys, resultat och etiska överväganden. Metod och 

genomförd analys kommer att diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Vidare diskuteras resultatet mot teoretiskt perspektiv samt 

bakgrund. Slutligen diskuteras etiska överväganden.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Föreliggande metoddiskussion kommer att föras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet, vilka Polit och Beck (2017) menar är lämpliga att utgå ifrån 

när tillförlitlighet för en studie utförd enligt kvalitativmetod ska diskuteras.  

Trovärdighet för en studie kan enligt Polit och Beck (2017) stärkas om det går att fastställa ett 

förtroende för sanningen i datan som studien baseras på. Detta kan göras genom att redovisa de 

steg som genomförts i databassökningen för att demonstrera studiens trovärdighet. 

Trovärdighet kan även värderas utifrån huruvida kvaliteten på resultat för inkluderade artiklar 

lyfts fram. Valet att enbart använda databasen CINAHL plus vid sökningen gjordes då sökningar 

i andra databaser genererade i forskning i form av avhandlingar och inte publicerade 

vårdvetenskapliga artiklar. Det hade för trovärdigheten kunnat vara en fördel att använda flera 

databaser då fler relevanta studier hade kunnat urskiljas, men det faktum att 

avgränsningsalternativet peer reviewed fanns tillgängligt i CINAHL plus kan även styrka 

examensarbetets trovärdighet. Peer reviewed innebär enligt CODEX (2019) att forskningen är 

granskad och uppfyller vetenskapliga krav. Vidare upplevdes det problematiskt att avgränsa 
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sökningarna till patientperspektiv vilket i efterhand har reflekterats över. Att sökresultaten 

visade andra perspektiv än patientens kan bero på att trunkering inte användes, dock användes 

termen vid flera sökningar som major heading vilket ändå inte gav ett resultat med bara 

patientperspektiv. Denna problematik ledde till att beslut togs om bredare sökning med ett stort 

antal träffar, vilka värderades manuellt från rubrik. Detta arbetssätt kan ha lett till lägre 

trovärdighet då relevanta artiklar kan ha missats eftersom rubriker inte alltid speglar 

perspektiv. För att säkerställa kvaliteten för grunden i detta examensarbete, kvalitetsgranskades 

forskningen som valdes ut enligt åtta krav inspirerade av Friberg (2017). Trovärdigheten för 

examensarbetet är ur denna synpunkt hög då endast en av tio artiklar inte uppnådde alla krav 

för kvalitet (bilaga B). I denna artikel hade data om intervjupersonernas ålder missats att samlas 

in, och kravet var att artiklarna skulle innehålla en tydlig beskrivning av deltagare. Eftersom 

data lämnats anonymt gick det ej i efterhand att härleda från vem svaren kom ifrån, varför data 

om ålder ej kunde hämtas. Denna artikel var även den enda med blandad ansats, men den 

kvalitativa delen var lätt att urskilja varför den ändå inkluderades. För att trovärdigheten skulle 

vara hög för examensarbetet, värderades inte bara hur många kvalitetspoäng en artikel fick utan 

också vad det innebar. Om artikeln som exempel inte hade ett tydligt formulerat syfte valdes den 

bort trots höga poäng då det var ett krav som inte gick att bortse från, till skillnad från kravet för 

tydligt beskrivna deltagare som kan värderas utifrån huruvida informationen är betydelsefull 

eller ej.    

 

Pålitlighet för en studie omfattar enligt Polit och Beck (2017) stabilitet av data över tid och 

omständigheter. Om en studie kan utföras igen med samma metod och få liknande resultat är 

pålitligheten hög. Syftet med detta examensarbete var till en början att beskriva 

cancerdiagnostiserade patienters upplevda livskvalitet vid vård i hemmet. Det var dock svårt att 

avgränsa arbetet eftersom patientgruppen var av stor variation, då både patienter som vårdades 

i livets slutskede och i botande syfte inkluderades. Syftet ändrades senare till att beskriva 

patienters upplevelser i livets slutskede, oberoende vårdmiljö. Det kan antas att beskrivning av 

upplevelser utifrån första syftet var beroende av balansen mellan patienter som vårdas före och 

efter brytpunktssamtalet. Pålitligheten borde då ha varit låg eftersom en ny studie med samma 

syfte utförd med samma metod hade kunnat vara baserad på forskning med en helt annan 

balans av upplevelser. Det aktuella syftet är mycket snävare och kan därför anses ha ökat 

examensarbetets pålitlighet. Det är också enligt Polit och Beck en fördel för en studies pålitlighet 

om databassökningar upprepas under hela arbetet, för möjligheten att inkludera forskning som 

tillkommit. Examensarbetet baseras på artiklar utvalda från sökningar som genomfördes 2018-

2019, dock hittades vid senare sökningar ingen nyare forskning. Artiklarna lästes på det 

publicerade språket som var för samtliga engelska. Då detta inte är skribenternas modersmål 

kan det ses som en svaghet eftersom det finns risk för tolknings- och översättningsfel, men 

språket är ändå så pass välbekant att det ansågs vara möjligt att skapa en förståelse för texten 

som var så pass källnära att det inte skulle skada pålitligheten i examensarbetet. Slutligen kan 

en brist i detta examensarbete vara att Evans (2002) fyra steg för analysmetod oavsiktligt 

frångåtts. Istället för att identifiera teman utifrån nyckelfynd valdes subteman utifrån 

nyckelfynd vilka kategoriserades under teman. Således ska teman enligt Evans formas av 

återkommande ord och meningar i artiklarna, och efter reflektion över felsteget i 

analysprocessen ansågs resultatet trots denna brist vara pålitligt, då både teman och subteman 

har en tydlig koppling till nyckelfynden.  
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Bekräftelsebarhet innebär enligt Polit och Beck (2017) att objektivitet reflekterats över och att 

fynden speglar de upplevelser som beskrivs utan konfirmeringsbias. Den egna förförståelsen är 

individuell och kan således påverka bekräftelsebarheten, dock kan medvetenhet om de egna 

teorierna om förväntat resultat minska påverkan på slutgiltigt resultat. Alla artiklar som 

examensarbetets resultat är baserat på innehåller en reflektion kring förförståelse och hur 

forskningen utförts för att undvika att resultatet påverkats av den. Utöver detta var texten i alla 

artiklar utformad så att fynd styrktes med citat från deltagare vilket förtydligar att fynden 

speglar upplevelserna och inte förförståelsen. Vidare under analysprocessen i examensarbetet 

analyserades alla artiklar enskilt på två håll och diskuterades därefter med syftet i åtanke, för att 

inte låta förförståelsen påverka. Texten i de källor som valdes ut har också kontrollerats 

kontinuerligt för att innehållet inte skulle tas ur primär kontext och därmed undvika 

konfirmeringsbias. 

 

Överförbarhet är enligt Polit och Beck (2017) hur väl resultatet kan appliceras i andra 

sammanhang. Syftet med detta examenarbete var att beskriva upplevelser av livets slutskede, 

oberoende vårdmiljö, vilket kan ses som en styrka för överförbarhet då resultatet kan leda till en 

förståelse för patienters upplevelser oavsett var de vårdas. Allmänsjuksköterskor som arbetar på 

både sjukhus och inom hemsjukvård kan således ha nytta av examensarbetet. Vidare menar 

Polit och Beck att överförbarheten av studien blir högre om forskning från olika länder 

inkluderas. Med detta i åtanke valdes forskning från varierande länder men vars sjukvård var 

jämförbar med Sveriges för att applicerbarheten skulle vara hög. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Föreliggande resultatdiskussion kommer att föras med stöd i Roys adaptionsmodell (2009) mot 

bakgrundens förklaring av den personcentrerade palliativa vården och tidigare forskning, med 

förankring i lagar och styrdokument. Således diskuteras resultatet som en helhet för att relatera 

alla teman till varandra.  

Det formulerades i problemformuleringen en frågeställning gällande vilka upplevelser som är 

viktiga att identifiera i livets slutskede. Detta eftersom kunskap om upplevelser hos en människa 

som står inför döden förväntas bidra till att som sjuksköterska kunna skapa välbefinnande för 

patienten (SOU, 2001:6). Det kan vara, och kommer kanske alltid att vara, svårt att möta dessa 

patienter, men med en förståelse för upplevelser i livets slutskede är det kanske lite lättare.  

Det tydligaste fyndet i resultatet var att acceptans för döden var avgörande för patienternas 

välbefinnande. Att nå acceptans var en utdragen och långsam process, men i takt med 

sjukdomens progression var det svårare att hålla insikten om att döden närmade sig på avstånd. 

Enligt Roys adaptionsmodell (RAM, 2009) är acceptans nödvändig för processen mot adaption 

och återställande av balansen, och människans individuella erfarenheter avgör om denne 

reagerar på ett stimuli på ett ändamålsmässigt vis som kan kompensera för obalansen. Detta 

kan liknas med resultatet där det beskrivs hur döden under processen mot acceptans gjorde sig 

påmind då symptom blev starkare och autonomin lägre, vilket ledde till en inre kamp som 

innefattade ifrågasättande, anklagande och sörjande. Det kan således utifrån resultatet jämfört 
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mot RAM antas att beskedet om att sjukdomen var obotlig medförde många olika stimuli som 

föll utanför ramen för vad som tidigare hanterats, även sjukdomens progression kunde orsaka 

att patienterna ständigt utsattes för nya stimuli. Enligt tidigare forskning undvek anhöriga och 

patienter att samtala om diagnosens konsekvenser och detta ledde till att båda parter upplevde 

sig oförberedda inför döden (Dobrina, Vianello, Tenze & Paleses, 2016), vilket kan jämföras med 

resultatet, att patienterna försökte hålla insikten om döden på avstånd. Denna bristande 

kommunikation kan med stöd i Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2o17) teori om 

att det finns ett existentiellt behov av att göra gott, antas vara en strategi för att inte oroa den 

andra parten. 

Enligt resultatet ledde minskad autonomi till ett ökat beroende av andra. På grund av 

upplevelserna av att vara en börda var det även svårt att acceptera hjälp, och det egna 

självbestämmandet var ett sätt att inte låta sjukdomen ta kontroll över livet. Att autonomin var 

avgörande för välbefinnandet kan stärkas med Roys (2009) beskrivning av det adaptiva 

funktionsområdet ömsesidigt relaterande, för att relationerna ska gynna hälsan krävs en 

förmåga att balansera självtillförlitligheten och autonomin till behovet av andra människor. För 

att inte förlora autonomi och kontroll behövde patienterna enligt resultatet ta vara på de inre 

resurserna och anpassa uppfattningen om vad som ansågs vara normalt efter sjukdomens 

progression, vilket med stöd i RAM kan tolkas som att patienterna genomgått en lyckad 

adaptionsprocess utifrån funktionsområdet ömsesidigt relaterande. Det kan antas att relationer 

som gynnar hälsan även bidrar till att patienterna kan bevara sin självbild, då Ternestedt et al. 

(2017) menar att självbilden stärks och utvecklas i samspel med andra. Detta kan stärkas med 

resultatet då upplevelsen av att vara en del av ett sammanhang och fortfarande räknas som en 

person var viktigt för att ta sig igenom allt vad den stundande döden innebar. 

Roy (2009) menar att andligheten är ett psykologiskt behov och en del av människans 

självuppfattning som är vital för en god hälsa, vilket överensstämmer med resultatet där 

andligheten kunde vägleda bortom svårigheterna som livets slutskede innebar, då hopp om 

något bättre höll patienterna vid gott mod. Dock beskrevs även tvivel på tron då rädslan för 

döden blev mer påtaglig när symptomen blev starkare och de nya behoven inte längre kunde 

tillgodoses. Det kan därför utifrån RAM antas att om behov inte tillgodoses kan det leda till att 

patienten förlorar sin identitet eftersom självuppfattning enligt Roy är beroende av andlighet 

och är även viktig för rollfunktionen. Det kan således antas utifrån resultatet med stöd i RAM att 

andlighet är viktig för att alla system ska arbeta i symbios mot adaption. Andligheten som 

beskrivs i resultatet kan också relateras till Ternestedts, et al. (2017) antagande om att de 

existentiella behoven i livets slutskede handlar om strategier för att blicka framåt, då 

andligheten kan ses som en strategi för att se framåt och möta döden. Att planera inför döden 

genom att ta hand om ouppklarade affärer och planera begravning var enligt resultatet viktigt 

för att gradvis acceptera sitt öde, vilket också utifrån Ternestedt et al. kan beskrivas som 

strategier för att blicka framåt. 

Ternestedt, et al. (2017) beskriver självbild och identitet som sårbar i närvaro av sjukdom vilket 

överensstämmer med resultatet där det beskrivs att självbilden påverkades av minskad 

autonomi och tilltagande symtom. Vidare menar Roy (2009) att självbild och identitet formas 

utifrån förväntningar på sig själv och från andra. Även detta överensstämmer med resultatet där 

det beskrivs att patienterna inte orkade interagera på samma sätt som innan sjukdomen, vilket 
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ledde till en besvikelse över att inte kunna fullfölja sin roll som förälder eller barn. När 

patienterna inte kunde leva upp till sina gamla roller och försattes i en ny roll som patient, 

upplevdes en otillräcklighet. Detta kan förklaras med Roys teori om att en förändrad 

rollfunktion kan göra det svårt att adaptera eftersom en ny otrygg roll försvårar förståelsen för 

sin egen position i sociala situationer.   

Enligt tidigare forskning upplevde anhöriga till patienterna att relationen till andra 

familjemedlemmar åsidosattes under vårdtiden, samt att arbetslivet påverkades negativt (Gültaş 

& Yilmaz, 2017). Detta var något som även framkom i resultatet, att patienterna 

uppmärksammade detta och upplevde att anhöriga fick ta mycket ansvar, så pass mycket att 

patienterna var rädda för att bli lämnade ensamma om anhöriga inte skulle orka längre. 

Sjuksköterskans ansvar enligt svensk sjuksköterskeförening (2017), att etablera en 

förtroendefull relation till både patient och anhöriga, kan därför antas öka då problematiken 

kring anhörigas belastning under vårdtiden, utifrån resultatet påverkar patientens 

välbefinnande. Särskilt med det faktum att cancerforskningens utveckling enligt tidigare 

forskning lett till längre överlevnadstid och därmed längre tid som anhöriga belastas (Ullgren, 

Tsitsi, Papastavrou & Charalambous, 2018). Upplevelsen av att vara en börda för anhöriga var 

enligt resultatet för patienterna svår att hantera eftersom minskad autonomi och ökat behov 

krävde acceptans för hjälp, vilket ledde till att patienterna avsiktligt maskerade sin smärta för 

att inte oroa sina anhöriga. Eftersom Latter et al. (2017) beskriver att otillräcklig smärtlindring 

kan leda till oro men även att anhöriga inte besitter tillräckligt med kunskap för att adekvat 

smärtlindra patienten, är detta ett komplext problem som kan beskrivas med hjälp av RAM. 

Enligt Roys (2009) teori kan detta beteende, att förneka och maskera sin smärta, tolkas vara en 

negativ adaption då det krävs acceptans för ett stimuli, vilket i resultatet i denna situation kan 

vara minskad autonomi, för att förlika sig med situationen. Utfallet från denna situation 

beskriven i resultatet, att patienterna inte blev tillräckligt smärtlindrade kan med stöd i RAM 

också antas påverka den adaptiva förmågan även för andra stimuli, eftersom de grundläggande 

behoven inte tillfredsställs. Därför kan det vidare antas med stöd i RAM att patienterna i 

resultatet upplever en smärta som det medfödda fysiologiskt-fysiska adaptiva funktionsområdet 

ej har lyckats kompensera för. Smärtan ger då en ny feedback för vad som krävs för adaption 

vilket även påverkar det ömsesidigt relaterande funktionsområdet då balansen mellan 

självständighet och beroende av andra blir ojämn. Denna jämförelse av resultat och RAM 

stärker det samband som Roy beskriver, att den adaptiva processen sker både mellan och inom 

systemen, att människan är en helhet av olika system som påverkar varandra utifrån stimuli. 

Output för smärtan som stimuli kan utifrån resultatet med stöd i RAM antas ha resulterat i ett 

beteende som förvärrade balansen i ett system i försök att återställa den i ett annat. Vid en 

obalans mellan systemen menar Roy att stöd från sjuksköterskan behövs för att återställa samt 

bevara balansen, vilket kan göras genom att identifiera beteenden som kan relateras till 

patientens adaptiva system. Eftersom kontrollprocesserna enligt Roy kan vara olika utvecklade 

från individ till individ kan det även antas att systemens inverkan på varandra varierar, vilket 

understryker vikten som Göteborgs universitet (2017) beskriver av att vårda personcentrerat 

och utgå från varje individs personliga upplevelser då de är komplexa. Enligt tidigare forskning 

upplevde dock sjuksköterskor svårigheter i den vårdande relationen med patienter i förnekelse 

av sin sjukdom då acceptansen var viktig för möjligheten att gå vidare med omvårdnadsplan och 

behandling (Mohan, Wilkes, Ogunsiji, & Walker, 2005). Förnekelsen kan förklaras utifrån 
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resultatet där det framkom att utökad kunskap om sin sjukdom minskade förståelsen för 

framtiden. Dock kunde information om sjukdomen också hjälpa patienterna att få en mer 

positiv inställning till framtiden men även att den ger dem förutsättningar att förbereda sig.  

Eftersom sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ansvarar för att 

omvårdnaden ska utgå från patientens rätt till självbestämmande, kan det antas vara viktigt att 

som sjuksköterska vara ärlig och närvarande i den vårdande relationen, trots att patienten inte 

upplevs mottaglig för informationen. Enligt Rittman, Page, Rivera, Sutphin och Godown (1997) 

är det som sjuksköterska möjligt att vara närvarande i den vårdande relationen endast om 

denne utvecklar strategier för att inte bli för emotionellt involverad. Samtidigt som Baharami 

och Arbon (2011) menar att sjuksköterskan måste vara så pass involverad att det skapas en 

förståelse för varje patients individuella upplevelser. Denna balans kan vara svår att 

upprätthålla, särskilt med tanke på att det i resultatet framkommit att patienter inte var 

mottagliga för information om sitt tillstånd. Problemet kan tydliggöras med Ternstedts, et al 

(2017) modell då patientens autonomi riskerar att överträdas om vårdpersonal inte delar med 

sig av sin kunskap. Bristande autonomi kan enligt Ternstedt et al. leda till att patienten inte får 

möjlighet att fullt ut delta i beslut om sin egen vård, för en patient i livets slutskede är det extra 

viktigt att bibehålla autonomin så långt det är möjligt. Detta överensstämmer med resultatet då 

patienter som fick sina behov mer tillgodosedda upplevde en lättnad över att inte längre vara en 

börda för anhöriga, att de istället kunde ha en relation som inte var baserad på ett behov av 

hjälp.  

Vägen mot acceptans för döden innefattar således många hinder som kan liknas med vad Roy 

(2009) beskriver som stimuli. För att bemästra eller förlika sig med ett stimuli krävs enligt Roy 

ett aktivt val att göra så, och adaptionsnivån avgör om patienten har kraft nog att ta sig vidare. 

Detta överensstämmer med resultatet, att acceptans för döden berodde på den inre styrkan och 

viljan att anpassa sig.  

 

6.3 Etikdiskussion 

CODEX (2019) klargör forskarens skyldigheter, vilka innefattar att bland annat fusk och 

oredlighet innebär plagiering. För att det tydligt skulle framgå vart information kom ifrån har 

American Psychological Associations referenshantering enligt Göteborg Universitets lathund 

(Wahlandt, Bjarsch, Prell, Kjellin & Pettersson, 2019) använts. Detta innebär att intill hämtad 

information har författares namn, följt av publikationsår, skrivits ut för att i referenslistan 

tydligt kunna urskilja källan. Texten har även utformats tydligt så att läsaren ska kunna uppfatta 

vilka delar som kommer från vilken källa. Vidare innebär fusk och oredlighet i 

forskningsprocessen enligt CODEX (2019) att avsiktligt förvränga material och på ett orättvist 

och felaktigt vis återge information från ursprungskällan. Detta leder till ett falskt resultat och 

att den slutliga produkten får låg giltighet. Tidigare forskning har därför citeras på textens 

ursprungsspråk för att säkerhetsställa minimal omtolkning. Texten i de källor som valdes ut har 

också kontrollerats kontinuerligt för att innehållet inte skulle tas ur primär kontext och undvika 

konfirmeringsbias. Att uppmärksamma de forskningsresultat som enligt egen teori förväntas, 

leder till en omedveten exkludering av resultat som bevisar motsatsen och är enligt Forsberg och 
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Wengström (2015) forskningsmässigt oetiskt. För att vidare bibehålla examensarbetets 

forskningsetiska kvalitet utformades ett kriterium i kvalitetsgranskningsarbetet av valda artiklar 

som behandlade forskningens etiska överväganden. För att uppfylla kraven för detta 

examensarbete skulle forskningen inneha ett tydligt beskrivet etiskt resonemang eller 

godkännande från etiska rådet, vilket enligt Forsberg och Wengström är ett viktigt kriterium för 

forskning presenterad i en litteraturstudie.  

 

7. SLUTSATS 

För att som sjuksköterska kunna bidra till ökat välbefinnande för patienter i livets slutskede 

krävs en förståelse för att processen mot acceptans är lång och gradvis, och att vägen dit är 

komplex. Upplevelsen av att vara en del av ett sammanhang och därmed fortfarande räknas som 

en person, är viktig för att bibehålla autonomi utan att sjukdomen tar kontroll över livet. Det gör 

det möjligt att upprätthålla en riktning i livet, att leva i nuet och uppskatta de små sakerna. Även 

förståelsen för patientens upplevelse av att vara en börda för anhöriga är viktig, då hälso- och 

sjukvårdspersonal kan avlasta anhöriga och tillgodose de behov som patienten har för att 

uppleva mening i livets slutskede. Genom att genuint lyssna till patientens upplevelser kan 

sjuksköterskan förstå vad som saknas för att ta sig vidare i processen mot acceptans. 

 

8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det står klart att det behövs mer kunskap kring etik och vård i livets slutskede och att 

grundutbildning endast erbjuder basal kompetens inom området (Socialstyrelsen, 2006). En 

intressant aspekt som framkom i resultatet var att preferens för plats att dö på initialt i 

sjukdomsförloppet var hemmet, men i takt med sjukdomens progression var sjukhusmiljö mer 

önskvärd. Detta då patienterna i sjukhusmiljö fick sina behov mer tillgodosedda och upplevde 

en lättnad över att inte längre vara en börda för anhöriga, att de istället kunde ha en relation 

som inte var baserad på ett behov av hjälp. Att vårdas i hemmet var dock förankrat med 

upplevelsen av att behålla sin identitet. Förslag på vidare forskning kan således utifrån detta 

vara att jämföra hemsjukvård mot institutionsbunden vård. Vad upplevs vara värdefullt i dessa 

miljöer och vad saknas? Hur kan hemsjukvård förbättras för att erbjuda det som saknas från 

sjukhus och vice versa?  
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BILAGA A. SÖKMATRIS FÖR DATAINSAMLING 
 
 
 

 
  

Databas 

Datum 

Sökord Urval Träffar Läst Abstract Lästa hela 

artiklar 

Artikelnummer och Titel. 

CINAHL Plus 

 

2018-11-05 

patients 

perspective OR 

patients attitudes 
AND 

TX cancer AND 

nursing 

Peer Review 44 204 7 3 9. Older people living alone at home with 

terminal cancer.  

3. Coping strategies in the presence of one`s one 
impending death from cancer. 

Full text 8 841 

2013-2019 5 001 

Academic 

journals 

4 885 

Major heading: 

Patient attitudes 

372 träffar 

CINAHL Plus 
 

2018-12-01 

TI advanced 
cancer OR TI 

cancer AND end 

of life care AND 

quality of death 

Peer Review 13 180 3 2 5. Actions helping expressed on anticipated 
needs: Patients with advanced cancer and their 

family caregivers’ experiences of specialist 

palliative home care teams. 
Full text 4 228 

2013-2019 2 828 

Academic 

journals 

2670 

Major heading: 
Palliative care 

223 träffar 

CINAHL Plus 

 

2019-12-10 

dying OR death 

AND cancer 

AND AB 

qualitative 

Peer Review 14 919 10 6 8. Locating care at the end of life: Burden, 

vulnerability, and practical accomplishment of 

dying. 

2. The hard work of living in the face of death. 

6. The coping and support needs of incurable 

cancer patients. 

1. Dying cancer patients experiences of 

powerlessness and helplessness. 

2000-2020 

 

12 378 

 

Academic 
journals 

 

10 951 
 

Major heading: 

Palliative care 

Terminally ill 
patient 

Death 

Attitudes to 

death 
Parient attitude 

4 168 träffar 

CINAHL Plus 

 

2019-12-11 

palliative care 

OR end of life 

care AND 

cancer AND 
nursing 

Peer Review 42 084 17 6 4. A good death from the perspective of 

palliative cancer patients. 

 

10. Feeling like a burden: Exploring the 
perspectives of patients at end of life. 

 

7. Approaching death: A Phenomenologic study 

of five older adults with advanced cancer.  

2000--2020 38 445 

Full text 6 386 

Academic 

journals 

5 827 

Major heading: 

Palliativ care 

2 891 träffar 
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BILAGA B. KVALITETGRANSKNINGSTABELL 
 
 
 

Artikel nr. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Tydligt beskriven problem-

formulering. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tydligt beskrivet syfte. 

 

 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tydligt beskriven metod. 

 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tydlig beskrivning av 

deltagare/data. 

 
Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Resultat svarar på syftet. 

 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Resultat framförs på ett tydligt sätt. 

 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Resultat diskuteras. 

 

 

Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Etiskt resonemang eller 

godkännande. 

 

Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
 
 
 

Artikel 

nr. 

Författare, tidskrift, 

årtal & land. 

Titel. Syfte. Metod. Kvalitet 

poäng. 

1. Sand, L. 

Strang, P. 

Millberg, A. 
 

Support Cancer Care 

 

2008 

 
Sverige 

Dying cancer patients’ 

experiences of 

powerlessness and 

helplessness  

 

The aim is to explore 

the perception, 

experiences and 
significance of 

powerlessness and 

helplessness, to study 

triggering factors and to 

make quantifications.  

 

Metodval 

Tvärsnittstudie och kvalitativ 

innehållsanalys 
Datainsamling 

Kvantitativ enkät och 

intervjuer 

Medverkande 

63 patienter 
Deltagarnas ålder 

__________ 

Ansats 

Blandad ansats 

7/8 

Resultat. 

Impending death, symptoms, loss of control and autonomy, ignorance, isolation and uncertainty constituted the basis for 

powerlessness and helplessness, but each factor was reinforced by the occurrence of suddenness, high intensity and/or 
lengthiness. In total, 65% reported definite experiences of powerlessness and helplessness. These feelings also held a deeper 

meaning, involving aspects such as existential loneliness and hopelessness. They were ultimately caused by an incapacity to 

control feelings and cope with the situation related to the impending death.  

2. Coyle, N. 

 
 

Journal of Pain and 

Symptom Management 

 

2006 
 

USA 

The hard work of living 

in the face of death.  

 

This study examines, 

from the patient’s 
perspective, the work of 

trying to live with 

advanced cancer at the 

same time as facing the 

immediacy of death.  

 

Metodval 

Tolkande fenomenologi 
Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer. 

Medverkande 

7 patienter 

Deltagarnas ålder 

40-79 år 

Ansats 

Kvalitativ 

8/8 

Resultat. 

 

Three subthemes emerged from the data that reflected the hard work that these individuals undertook. These were orientating 

themselves to the disease and maintaining control, searching for and creating a system of support and safety, and struggling to 

find meaning and create a legacy. The findings confirm that living with advanced cancer in the face of death involves hard work 

on the part of the patient.  

3. Sand, L. 

Olsson, M. 

Strang, P. 

 

Journal of Pain and 
Symptom Management 

 

2009 

 

Sverige  

Coping strategies in the 

presence of one’s own 

impending death from 

cancer  

 

The aim was to obtain 

knowledge about how 

native-born swedes, 

who define themselves 

as nonreligious, 
develop coping 

strategies in the 

presence of their own 

impending death. The 

aim was also to gain an 
understanding of how 

these strategies serve 

their purpose and help 

the informants cope 

with distress provoked 
by the fact that they 

will soon be no more.  

Metodval 

Tolkande hermaneutik 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Medverkande 

20 patienter 

Deltagarnas ålder 

20- >90år 

Ansats 

Kvalitativ 

8/8 

Resultat. 

 

The informants’ efforts to develop useful strategies to restrain death could be symbolized as a cognitive and emotional 
pendulum, swinging between the extremes of life and death. During the swings of the pendulum, the informants used every 

means available: their own resources, other people, animals, nature, a transcendent power, hope, imagination and magical 

thinking. They strove to find factors that fitted their conceptual system and supported their inner balance and structure, all to  
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4. Kastbom, L. 

Milberg, A. 
Karlsson, M. 

 

Support Care Cancer. 

 

2017 
 

Sverige. 

 

A good death from the 

perspective of palliative 
cancer patients. 

The aim of this study 

was to explore the 
perception of a good 

death in dying cancer 

patients in Sweden. 

Metodval 

Kvalitativ innehållsanalys. 
Datainsamling 

Intervjuer. 

Medverkande 

66 patienter 

Deltagarnas ålder 

30-90år 

Ansats 

Kvalitativ 

8/8 

Resultat. 

 

Patients were able to redistribute their resources including time, energy, and finances in ways that were meaningful to them. 

They felt the care provided was enhanced and they were more receptive to teaching. Lastly, participants viewed themselves as 

being less ill and better able to cope with their treatments. Given the results of this study and other research available, 

chemotherapy at home should be considered an option for patients with cancer.  

5. Klarare, A. 
Rasmussen, BH. 

Fossum, B. 

Hansson, J. 

Fürst, CJ. 

Lund, Hagelin, C. 
 

European Journal of 

Cancer Care. 

 

2018. 
 

Sverige. 

Actions helping 
expressed on anticipated 

needs: Patients with 

advanced cancer and 

their family caregivers’ 

experiences of specialist 
palliative home care 

teams. 

 

The aim of this study 
was to describe patients’ 

and family caregivers’ 

experiences of specialist 

palliative home care 

team actions that are 
identified by the 

participants as helping 

or hindering 

interventions. 

Metodval 

Tolkande kvalitativ 

Datainsamling 

Intervjuer 

Medverkande 

6 patienter, 
7 anhöriga 

Deltagarnas ålder 

50-89år 

Ansats 

Kvalitativ 

8/8 

Resultat. 

 

Providing adequate resources, keeping promises and being reliable, and creating partnerships are actions by specialist palliative 
care teams that patients with advanced cancer and family caregivers experienced as helping in meeting expressed or anticipated 

needs in patients and families. These nuances of palliative care provision have potential benefit for clinical practice, teaching 

and research. Being reliable and including patients and family caregivers in part‐ nerships help them to continue with daily life, 
even though death may be close, are other examples of nuances that benefit patients and family caregivers in specialist 

palliative home care.  

6. Viitala, A. 

Saukkonen, M. 

Lehto, J. 
Palonen, M. 

Åstedt-Kurki, P. 

 

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing. 
 

2018 

 

Finland 

The coping and support 

seeds of incurable 

cancer patients.  

The purposes of this 

study were to describe 

the coping processes 
and support needs of 

patients with incurable 

cancer.  

Metodval 

Induktiv innehållsanalys  
Datainsamling 

Tematiska intervjuer 

Medverkande 

16 patienter 

Deltagarnas ålder 

28-86 år. 
Ansats 

Kvalitativ. 

8/8 

Resultat. 

 

The results of the study indicate that the lives of patients were temporarily interrupted by the incurable illness. A sympathetic 

family was perceived as strength, and after the initial shock, the patients began to rebuild their lives. They had conflicting 

thoughts about cancer treatment. The patients felt that they were courageous, but fragile, in the face of their illness. They 

prepared for the approaching death by discussing the issue with their family members and friends and planning their own 
palliative care. The patients expected to be approached holistically.  
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7. 

 
 

 

 

Ryan, P. 

 
Oncology nursing forum. 

 

2005 

 

USA 

Approaching death: A 

phenomenologic Study 
of five older adults 

with advanced cancer.  

 

The purpose of this study 

was to explore the lived 
experience and 

associated meaning of 

approaching death 

among older adults with 

advanced cancer using a 
phenomenologic design.  

Metodval 

Fenomenologisk undersökning 
Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Medverkande 

5 patienter 

Deltagarnas ålder 

>65 år. 

Ansats 

Kvalitativ 

8/8 

Resultat. 

 

The study elucidated the experience of approaching death from advanced cancer. The insightful and compelling narratives of five 

individuals’ experiences suggest that geniune caring, compassionate honesty from trusted healthcare professionals, cautious 

hopefulness maintained by patients and their loved ones, unquestioned faith, an involvement in desired life activities, and positive 

interactions within the healthcare system and in personal relationships were meaningful to participants. 

8. MacArtney, JI. 
Broom, A. 

Kirby, E. 

Good, P. 

Wootton, J. 

Adams, J. 
 

Sociology of Health & 

Illness. 

 

2016 
 

Australien. 

Locating care at the 
end of life: burden, 

vulnerability, and the 

practical 

accomplishment of 

dying. 
 

Focus on how 
experiences of dying 

within an institutional 

setting affect the way in 

which in-patients 

understand the places in 
which they might die 

Metodval 

Interpretive traditions in 

Sociology. 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer.  

Medverkande 

44 patienter, 86% med 

avancerad cancer.  

Deltagarnas ålder 

51-90 år 

Ansats 
Kvalitativ. 

8/8 

Resultat. 

 

Participants came to conceptualise home though a sense of bodily vulnerabilities and that they frequently understood institutional 
care to be more about protecting their family from the social, emotional and relational burdens of dying. For a significant number 

of participants the experience of dying came to be understood through what could be practically accomplished in different locales. 

9. Aoun, SM. 

Deas, K. 
Skett, K. 

 

European journal of 

cancer care. 

 
2016 

 

Australien 

Older people living 

alone at home with 
terminal cancer. 

This study describes the 

lived experiences of 
older people coping with 

terminal cancer and 

living alone, focusing on 

how they face challenges 

of the biographical life 
changes from their 

disease progression.  

Metodval 

Tematisk innehållsanalys 
Datainsamling 

Semistrukturerade Intervjuer  

Medverkande 

8 patienter  

Deltagarnas ålder 

56-86 år 

Ansats 

Kvalitativ. 

8/8 

Resultat. 

 

This study highlighted issues which are an important component of assisting clients who live alone to remain at home at the end of 
life. Acknowledging when a person is ready to accept assistance was found to be an important factor in the acceptance of the 

support.  

10. McPherson, C. 

Wilson, K. 

Murray, MA. 
 

Social Science and 

Medicine. 

 

2007 
 

Canada 

Feeling like a burden: 

Exploring the 

perspectives of 
patients at end of life. 

The purpose of this 

interpretative 

phenomenological study 
was to gain a better 

understanding of self- 

perceived burden from 

the patient’s perspective.  

  

Metodval 

Tolkande fenomenologi 

Datainsamling 

Intervjuer 

Medverkande 

15 patienter 

Deltagarnas ålder 

42-78 år 
Ansats 

Kvalitativ. 

8/8 

Resultat. 

 

Participants’ experiences of self-perceived burden were reflected in two major interrelated categories: Concern for Others and 
Implications for Self. A third related category; Minimizing burden, was also identified, which described coping strategies used by 

participants to alleviate the burden on others and to reduce the negative impact on themselves.  
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