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Abstrakt 

Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin 

egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den 

palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella 

tankarna. Vårdpersonal finner existentiella samtal som svåra och vill lära sig mer 

för att kunna vara ett bättre stöd till patienterna. Därför vill vi belysa patienternas 

existentiella erfarenheter för att öka kunskapen och förståelsen för sjuksköterskor 

inom den palliativa vården.   

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva existentiella erfarenheter hos 

patienter med cancer, i ett palliativt skede.  

Metod: Designen är en litteraturöversikt som inkluderar 17 artiklar med kvalitativ, 

kvantitativ och mixade metoder. Datainsamlingen har skett genom sökningar 

i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO.  

Resultat: Resultatet redovisas i två huvudkategorier: Den existentiella 

överlevnaden - copingstrategier och Patientens upplevelser av vården. Med tre 

subkategorier vardera; Relationer och Gemenskap, Tillvaron, Döden och livet efter, 

Stödet, Försummelse och Förbättring. Resultaten visar olika copingstrategier som 

patienterna använde sig av för att hantera sin cancersjukdom. Gemensamt för de 

flesta var att relationerna var meningen med livet, upprätthålla sin normala vardag 

och leva i nuet. Hos patienterna sågs en existentiell kris initialt med diagnosbeskedet 

som senare gick över till att försöka fylla tiden som är kvar med något meningsfullt. 

En central komponent för dessa patienter är hälso- och sjukvården, kontinuitet och 

personcentrerad vård belyser patienterna som de mest värdefulla.  

Slutsats: Patienter använder sig av olika copingstrategier för att klara av de 

existentiella känslorna som uppstår i samband med livets slut skede. 

Copingstrategierna varierade beroende på patienternas individuella erfarenheter. 

Mer stöd för dessa patienter är aktuellt och vårdpersonal behöver mer kunskap för 

att kunna fungera som ett bättre stöd.  

Nyckelord: Erfarenheter, existentiell, litteraturöversikt, palliativ, patient  



 

 

Abstract 

Background: Most patients who are in the final stages of life experience a threat 

towards their own existence and in connection with existential thoughts arise. The 

palliative care aims to alleviate the suffering associated with the existential thought. 

Caregivers find existential conversations as difficult and want to learn more in order 

to be a better support to patients. Therefore, we want to highlight patients existential 

experience to increase the knowledge and understanding of nurses in palliative care. 

Aim: Aim of this literature study is to describe existential experiences in patients 

with cancer, at a palliative stage. 

Method: The design is a literature review that includes 17 articles, using 

qualitative, quantitative and mixed methods. The data collection was done through 

searches in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO. 

Results: The result is presented in two main categories. The existential survival -

Coping strategies and Patients experience of health services. With three 

subcategories each. Relationships and Community, Existence, Death and Life After. 

Support, Neglect and Improvement. The results show different coping strategies that 

patients use to manage their incurable progressive disease. Common among the 

patients was that close relationships was the meaning of life. Maintaining everyday 

life and living in the present was also considered important. For the patients, an 

existential crisis was initially seen in conjunction with the information about the 

diagnosis, which later went on to try to fill the time left with something meaningful. 

A central and important component for these patients is health care, continuity and 

person-centered care, which the patients emphasize as the most valuable. 

Conclusion: Patients use different coping strategies to cope with the existential 

feelings that arise in connection with the end of life. The strategies varied depending 

on the patients' individual experiences. More support for these patients is needed 

and healthcare professionals need knowledge to function as a better support. 

Keywords: Experiences, existential, literature review, palliative, patient 
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1. Inledning  

I vår utbildning till sjuksköterska har vi lärt oss mycket kring patienters olika behov. 

Vad vi ska tänka på för att undvika ökade besvär hos patienter som är inneliggande 

på sjukhus, besöker vårdcentralen eller får vård. Dessa besvär kan oftast kontrolleras 

genom mätverktyg, klinisk inspektion, temperaturkontroll eller ett blodprov. Vad vi 

uppmärksammat under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är att det 

oftast är de kroppsliga, fysiska symtomen som är centrala. Vid vård i livets slut har 

fokus ofta varit på patientens behov av omvårdnadsåtgärder avseende tecken på 

smärta, muntorrhet, andningsbesvär och trycksår. Därför önskar vi ta reda på mer 

om hur patienterna upplever sin situation och hur deras existentiella erfarenheter vid 

vård i livets slut tas upp i omvårdnadsforskningen.  

2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs Cancer, Existentiell filosofi, Palliativ vård, Vad säger 

forskningen och copingstrategier och teoretisk inramning. 

 

2.1 Cancer 

Cancer är ett samlingsbegrepp för en rad olika tumörsjukdomar. Beroende på vart i 

kroppen cancern uppkommer behandlas den olika och har olika prognos för 

överlevnad (Vårdguiden, 2017). Patofysiologin är densamma för alla tumörer. Dess 

tillväxt sker på grund av en mutation i cellens DNA. Celltillväxten kan ske både som 

benigna, godartade, tumörer och maligna, elakartade, tumörer. I de maligna 

tumörcellerna sker en ohämmad celltillväxt och den normala kontrollen eller 

avgränsningen till omkringliggande vävnad finns inte. Den maligna tumören har 

därför kapacitet att sprida sig till andra organ (Ericson & Ericson, 2012). WHO 

(2018) uppger att cancer är en av de största dödsorsakerna i världen. Cancer kan 

botas i många fall, men för en del behövs vård i livets slut (WHO 2018). Inom den 

palliativa cancervården behövs kunskap och förståelse för att lindra det fysiska och 

psykiska lidandet (Oechsle, Wais, Vehling, Bokemeyer & Mehnert 2014).  



2 
 

2.2 Palliativ vård  

Palliativ vård ges till personer under den sista tiden i livet som har en livshotande 

diagnos, oavsett diagnos eller ålder (Socialstyrelsen, 2013). Syftet med den 

palliativa vården är enligt World Health Organization (WHO) (u.å) att främja 

patientens livskvalité och deras närstående som står inför olika dilemman som en 

livshotande sjukdom kan innebära. Genom att tidigt identifiera, bedöma och ge 

behandling för fysiska och psykiska svårigheter kan patientens lidande lindras och 

förebyggas. Vidare beskriver WHO (u.å) att det även innebär att se döden som ett 

naturligt förlopp, att varken forcera eller uppehålla döden och att patienten stärks 

till ett aktivt liv så långt som möjligt (WHO, u.å). Hos de flesta i det palliativa skedet 

kan vanliga symtom vara smärta, illamående, andnöd och existentiell ångest 

(Andersson, Årestedt, Lindqvist, Fürst & Brännström, 2018) och med tiden kan även 

avmagring och sömnlöshet uppstå hos patienten (Socialstyrelsen, 2013).  

Enligt Socialstyrelsen (2013) kan den palliativa vården ges i primärvården, på 

sjukhusen, särskilda boenden och i hemmet med insatser från kommunen. Den kan 

också delas upp i olika faser, det tidiga skedet kan vara när livsförlängande 

behandling fortfarande är aktuellt och det senare skedet handlar främst om att lindra 

lidande då behandlingen inte längre anses som meningsfull. När den tidiga fasen 

börjar kan se olika ut beroende på individens situation, men kan börja redan vid 

konstaterandet av en obotlig progressiv sjukdom. WHO (2002) benämner fyra 

dimensioner inom den palliativa vården för att få en helhetssyn av patienten och för 

att kunna ge väsentligt stöd. Dessa dimensioner är den fysiska upplevelsen hos 

patienten, det psykiska måendet, sociala relationer samt existentiella frågor och 

funderingar.  

2.3 Existentiell filosofi  

 

Existentialismens filosofi handlar grundläggande om människans sätt att vara och 

existera (Strang & Strang, 2005). Enligt Sand och Strang (2013) omfattar 

existentialismen fyra hörnstenar, vilket är döden, friheten, den existentiella 

ensamheten och meningslösheten. Cancercentrum (2018) menar att i samband med 

svår sjukdom och hot mot en människas existens uppkommer det vanligen 
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existentiella frågor och tankar. Arman, Alvenäng, El Madani, Hammarqvist och 

Ranheim (2013) skriver att dessa tankar kan vara funderingar kring livet, döden, 

mening och kärlek. Assing Hvidt (2017) beskriver att en del patienter ser tiden efter 

beskedet om förestående död som en existentiell resa. Där både psykiska och fysiska 

förändringar väcker tankar och funderingar kring jaget och livet, vad som kommer 

sedan och vad som varit. Strang (2013) menar att vetskapen om döden är den 

utlösande faktorn. Där insikten om livets slut leder till en existentiell kris. Arman et 

al. (2013) skriver att det inom omvårdnaden behövs kunskap och förförståelse för 

att kunna möta patienternas existentiella behov. Vårdaren behöver inneha förmågan 

att kunna läsa av patienter som befinner sig i existentiell nöd. Strang (2013) uppger 

att alla människor, oavsett bakgrund, religion eller tro, kommer ställas inför de 

existentiella frågorna om meningen med livet och om döden, i samband med att 

döden blir oundviklig. 

 

2.4 Vad säger forskningen?  

De existentiella problemen förefaller sig olika hos patienterna. Det är något som kan 

vara svårt för vårdpersonalen att hantera då de ställs inför egna tankar kring hopp 

och förtvivlan i mötet med den palliativa patienten (Blinderman & Cherny, 2005). 

Sjuksköterskor som arbetar med att vårda patienter i livets slutskede strävar för att 

bevara deras integritet och värdighet, men känner sig ändå som otillräckliga i 

kampen. Arbetet kan vara utmanande för sjuksköterskorna då existentiella tankar 

präglas om den egna döden, existensen och samtidigt försöker balansera den egna 

rollen som professionell i relation att de också är vanliga medmänniskor (Karlsson, 

Kasén & Wärnå-Furu, 2016). I samband med en progressiv och obotlig 

cancersjukdom blir de existentiella frågorna hos patienten mer påtagliga. 

Vårdpersonal känner sig inte tillräckligt säkra i att diskutera kring detta och de 

känner sig även obekväma i rollen som vårdare (Henoch, Danielson, Strang, Browall 

& Melin-Johansson, 2013). Det finns en positiv inställning till att lära sig 

kommunicera om existentiella upplevelse, som leder till en möjlighet att vara bättre 

stöd till patienterna (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielsson, 

2014). I utbildningar som haft fokus på kommunikation kring existentiella frågor, 

sågs en ökad kunskap hos vårdpersonalen i jämförelse med en grupp som inte fick 

samma utbildning. Att få kunskap genom utbildning samt utbyte av erfarenheter 
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med kollegor ansågs vara värdefullt (Henoch et al., 2013). Genom att utveckla 

utvärderingsverktyg kan förbättringar ske, mer effektiva insatser kan utföras och 

därmed förbättra stödet till dessa patienter (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2016; 

Yamagishi et al., 2012). Yardley, Walshe och Parr (2009) skriver om steget från 

teori till praktik. Genom utbildning för vårdpersonal där patienterna medverkar i 

dialogerna, då anses återkopplingen mer ärlig och verklig. Browall, Melin-

Johansson, Strang, Danielson och Henoch (2009) beskriver att enligt sjuksköterskor 

så är existentiella dialoger inget som kan schemaläggas, men att det måste finnas tid 

för det i mötet med patienten. Sjuksköterskorna upplevde mötet med patienter som 

lättare hos dem vars familj pratade öppet kring det existentiella, på så vis kunde de 

känna av atmosfären och anpassa sig därefter, till skillnad från patienter som var 

sorgsna, upplevde ånger eller hade stark integritet. Även brist på dokumentation om 

existentiella erfarenheter ansågs vara ett stort hinder för dialog (Browall et al., 

2009). Enligt Yardley et al. (2009) förväntar sig patienter inom den palliativa vården 

mer existentiellt stöd än vad som erbjuds. Vidare anser dessa patienter enligt 

Bolmsjö (2000) existentiella frågor är viktigt att beröra.   

2.5 Copingstrategier 

För att hantera svåra situationer och eller trauman använder sig de flesta människor 

av olika strategier, så kallad coping för att på något sätt försöka behärska situationen 

(Ottosson, 2015). Begreppet coping introducerades inom psykiatrin på 1960-talet. 

Det är en benämning på människors försök att på olika sätt hantera inre och yttre 

krav (Westling, Herlofson & Nilsonne, 2009). Genom dessa copingstrategier 

försöker den utsatta personen hitta ett skydd för att klara svårigheter och för att 

kontrollera handlingar, känslor och tankar. En del av de här copingstrategierna kan 

vara konstruktiva och underlätta anpassningen, medan en del tankar kan bli 

destruktiva och motarbeta försvarsmekanismerna (Ottosson, 2015). 

Copingstrategierna kan delas in i två fack, känslofokuserad och problemfokuserad 

coping. Där känslofokusead coping baseras på de obehagliga känslorna som väcks i 

samband med den situation som personen befinner sig i och problemfokuserad 

coping riktar mot själva situationen. Genom att hantera situationen genom 

känslofokuserad coping använder sig patienten av sina känslor och tankar. Där dessa 

värderas, uttrycks och identifieras och analyseras för att kunna reglera dem. Vid 
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problemfokuserad coping försöker patienten lösa sin svåra situation genom 

kommunikation, förhandling och konflikthantering (Westling et al., 2009).  

2.6 Teoretisk inramning 

Sjuksköterskans värdegrund grundar sig på en humanistisk grundsyn, där 

existentialismen ingår (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I värdegrunden för 

sjuksköterskor står det att varje människa ska ses som en unik varelse, med unika 

behov, och ska bemötas utifrån detta i kontakt med hälso- och sjukvården. 

Värdegrundens huvudområden är omvårdnad, hälsa, mötet, lindra lidandet samt 

mod där målet med omvårdnaden blir att främja hälsa. Där mötet, blir den plattform 

där sjuksköterskans professionella handlande och bemötande, utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt, leder till att öka välbefinnandet och lindrar lidandet 

hos patienten. För att kunna lindra lidandet krävs också mod, för att våga handla och 

agera. Våga se patientens behov, av fysiskt, psykiskt och existentiellt stöd. Våga se 

den enskilde patienten eftersom lidandet är individuellt och enbart baserat på dennes 

tidigare erfarenheter av hälsa och ohälsa, personlighet samt livssituation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Utifrån värdegrunden och sjuksköterskans uppdrag 

att lindra lidande, kommer den teoretiska inramningen utgöras av 

omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons teori om att lindra lidande (Eriksson, 1994). 

Hennes omvårdnadsteori bygger på vårdandet i relation till människans hälsa och 

lidande och förmåga att läka. Där kommer vi att fokusera på begreppet lidande som 

Eriksson (1994) har valt att benämna som livslidande. Teorin grundar sig på en 

humanvetenskaplig tradition. Begreppet lidande har beskrivits på många sätt genom 

tiderna. Eriksson (1994) skildrar den historiska synen på sjukdom som ett lidande, 

där den moderna människan sätter lidandet i relation till ohälsa och att förlora 

kontrollen över sin situation i samband med detta. Hon ser på människans hälsa och 

dennes lidande, som likvärdiga och inte i motsats till varandra. Eftersom en 

människa som kan ge mening åt lidandet, också kan försonas med det. Därigenom 

kan man enligt Eriksson (1994) bättre uthärda lidandet. Eriksson (1994) beskriver 

också vårdlidande, att lidandet uppstår i kontakt med vården utifrån svåra 

behandlingsformer, biverkningar samt förluster. Patientens förlust av kontroll och 

autonomi. Förluster i form av den fysiska kroppen och i kontakt med den vårdande 

personalen, där patientens behov inte tillgodoses. 



 

6 
 

2.7 Problemformulering 

Existentiella erfarenheter är vanligt hos personer med en livshotande 

cancersjukdom. Erfarenheterna är individuella och upplevs inte likadant för alla. 

Tidigare forskning har uppmärksammat att patienter inom den palliativa vården 

upplever det som betydelsefullt att få diskutera sina erfarenheter. Men att det kan 

vara svårt för sjuksköterskor att hantera. En sammanställning av studier som belyser 

patienternas existentiella erfarenheter kan ge en ökad förståelse och kunskap hos 

sjuksköterskor och bidra till ett bättre stöd för dessa patienter.    

2.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva existentiella erfarenheter hos patienter 

med cancer, i ett palliativt skede.  

2.8.1 Frågeställning 

1. Vilka existentiella tankar eller känslor uppkommer hos patienterna? 

2. Vilka copingstrategier används för att hantera existentiella erfarenheter? 

3. Hur beskriver patienterna omvårdnadspersonalens hantering av patientens 

existentiella tanker eller känslor? 

  

2.9 Centrala begrepp  

 

Ordet existentiell är enligt Nationalencyklopedin (u.å) allt som innefattar 

människans existens. Existentiella erfarenheter i litteraturöversikten omfattar allt 

som benämns inom de existentiella. Det vill säga existentiella problem, ångest, 

känslor och funderingar är några av benämningarna som går under existentiella 

erfarenheter. Litteraturöversiktens författare definierar existentiell som något 

bortom människans psykiska och fysiska erfarenheter. Dennes upplevelser utanför 

den greppbara världen. Vårdpersonal i denna litteraturöversikt definieras som, 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.  
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3. Metod 

I metod delen berörs studiens design, urval / datainsamling, värdering av 

artiklarnas kvalitet, tillvägagångssätt, analys och tolkning av data och etiska 

överväganden.  

3.1 Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt (Friberg, 2017). 

3.2 Urval / Datainsamling  

Datainsamling av vetenskapliga artiklar har skett genom databaserna PubMed, 

CINAHL, och PsycINFO. Sökordet palliative care identifierades i Svensk Mesh och 

har använts i sökningarna. Sökorden existential, cancer och experience relaterade 

till syftet och användes som fritext i sökningarna. Dessa kombinerades med stöd av 

booleska operatorer “AND”. Två manuella sökningar har gjorts som har 

dokumenterats i en enskild tabell (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2009–2019 och Peer Reviewed för säkra att 

forskningen i artiklarna var granskade. Kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes 

ut samt en artikel med mixad metod. Exklusionskriterier var forskning med 

deltagare under 18 år, personer som inte har en cancerdiagnos, inte befinner sig i en 

palliativ fas, samt artiklar som inte är skrivna på engelska. 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att värdera artiklarnas kvalitet använde vi oss av Högskolan Dalarnas 

granskningsmallar som finns till för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa 

baseras på en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt 

Forsberg & Wengström (2008). Mallen för kvalitativa artiklar innehåller 25 ja eller 

nej frågor (Bilaga 3). Den kvantitativa mallen innehåller 29 ja eller nej frågor 

(Bilaga 4). Varje ja svar ger en poäng. Utifrån vilken slutpoäng artikeln får så räknas 

procentandelen ut där 60 procent och under bedöms som låg kvalitet. Medel kvalitet 

bedöms vid 60–80 procent och 80 procent eller över som hög kvalitet. Endast 

artiklar med medel och hög kvalitet har använts (Bilaga 2).  
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3.4 Tillvägagångssätt 

Litteraturöversikten har genomförts genom fysiska möten, telefonkontakt och i ett 

gemensamt Google dokument. Dagliga avstämningar där eventuella frågor har lyfts 

och planering inför nästkommande dag. Sökning av artiklar gjordes var för sig, alla 

artiklar som ansågs relevanta utvärderades och analyserades gemensamt. Arbetet 

har varit jämnt fördelat och samarbete har skett genom hela processen.  

3.5 Analys och tolkning av data 

Analys och tolkning av data har skett enligt Friberg (2017). Det innebär att de valda 

artiklarna lästes om flertal gånger för att förstå helheten. I första skedet valdes titlar 

som motsvarade syftet, sedan lästes abstraktet i de valda artiklarna. De som 

överensstämde med syftet lästes därefter i sin helhet upprepade tillfällen. Läsningen 

gjordes enskilt till att börja med och diskuterades gemensamt därefter för att undvika 

feltolkningar. Sedan gjordes en kortare sammanfattning på varje artikel och även 

dokumentation i en översiktstabell (Bilaga 2). Centrala fynd från artiklarnas resultat 

kunde därefter identifierades som sedan sammanställdes genom att analysera 

likheter och skillnader. Resultatet är strukturerat i två huvudkategorier med 

tillhörande tre subkategorier vardera, under dessa rubriker refereras de olika 

studierna.     

3.6 Etiska överväganden 

Alla artiklar som är inkluderade i litteraturöversikten har fått godkännande från en 

etisk kommitté eller på något sätt styrkt att noggranna etiska överväganden har 

gjorts. Byström och Byström (2011) skriver att forskning som är godkänd av en etisk 

kommitté innebär att studien genomförs med respekt för människovärdet och den 

personliga integriteten skyddas. Litteraturöversikts författarna har utgått från 

Dahlborg-Lyckhage (2017) tankesätt vid analys av artiklar. Det innebär att vi har 

läst artiklarna utifrån ett objektivt synsätt, där vi inte inkluderade våra egna 

föreställningar och värderingar för att få ett så säkert resultat som möjligt. Vi har 

försökt läsa artiklarna med hänsyn till otillräckliga kunskaper i engelska, eftersom 

vårt modersmål inte är engelska. Litteraturöversikts författarna har använt sig av 

Norstedts lilla engelska ordbok (Petti & Petti, 2007) vid översättning av engelska 
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till svenska. Litteraturöversikts författarna har även tagit i beaktande att vi har 

bristande metodologiska kunskaper vilket enligt Kjellström (2017) kan leda till 

feltolkningar och felaktiga bedömningar. Utifrån ett etiskt förhållningssätt har vi i 

möjligaste mån undvikit felaktiga tolkningar av data, samt använt korrekt 

referenshantering för att minimera risken för falsifiering och plagiat (Sandman & 

Kjellström, 2013).  

4. Resultat 

Resultatet baseras på 17 artiklar, varav tre skrivna i Norge, tre studier från Kanada 

och fyra studier var gjorda i Sverige. Övriga studier var från Australien n=1, 

Danmark n=1, Island n=1, Schweiz n=1, Storbritannien n=1, Thailand n=1 och 

Tyskland n=1. Av dessa artiklar var 14 artiklar baserade på kvalitativa studier, två 

studier var kvantitativa, en studie var mixad metod. De artiklar som inkluderats i 

resultatet har analyserats utifrån syfte och frågeställning. Resultatet presenteras i 

löpande text med två huvudkategorier, Den existentiella överlevnaden - 

copingstrategier samt Patientens upplevelser av vården. 

 

4.1 Den existentiella överlevnaden - copingstrategier 

De flesta patienter upplever svåra initiala reaktioner i samband med den obotliga 

cancerdiagnosen. Efter en tid går det över till att anpassa sig efter rådande situation 

och nya mönster skapas för att finna existentiell mening (Cavers, Hacking, Erridge, 

Kendall, Morris & Murray, 2012; Chochinov et al., 2009; Kjørven Haug, Danbolt, 

Den existentiella 
överlevnaden -

copingstrategier

Relationer och gemenskap

Tillvaron

Döden och livet efter

Patientens upplevelser 
av vården

Stödet

Försummelse

Förbättring 
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Kvigne, & DeMarinis, 2015). Beskedet om en obotlig cancersjukdom med 

begränsad tid kvar i livet innebar en förlust, där livserfarenheter samt individuella 

olikheter spelade en roll i hur motgången hanterades av patienterna (Kjørven Haug, 

Danbolt, Kvigne & Demarinis, 2014). Fredrichsen, Lindholm och Milberg (2011) 

samt Renz, Reichmut och Bueche (2018) menar att patienternas copingstrategier 

användes för att undvika existentiell ångest, smärta och rädsla. Det gemensamma 

ändamålet med copingstrategier var att försöka eftersträva existentiell överlevnad. 

Enligt Thompson et al. (2009) användes copingstrategier i syfte att skapa en 

meningsfullhet inför det kommande slutet. De patienter som inte klarade av att 

hantera situationen hade inte tidigare upplevt motgångar eller stora livsförändringar. 

Patienter med en sedan tidigare negativ livssyn eller en dyster personlighet hade 

svårare att använda copingstrategier för att skapa meningsfullhet (Rohde, Kersten, 

Vistad & Mesel, 2017).  

4.1.1 Relationer och Gemenskap 

För de flesta patienter var relationer meningen och syftet med livet, också den 

viktigaste källan till styrka och kärlek (Karlsson, Friberg, Wallengren & Öhlén, 

2014; Kjørven Haug et al., 2014). När existentiell ovisshet uppstod lindrades det i 

samvaron med familj och vänner (Karlsson et al., 2014; Kjørven Haug et al., 2014). 

Relationer gav en känsla av samhörighet och att få känna sig betydelsefull. Att ha 

någon att dela sina känslor och tankar med, men även att känna sig älskad och stöttad 

i en svår situation. I relationerna ingick bland annat barn, barnbarn, partner eller 

vänner (Asgeirsdottir et al., 2013; Kjørven et al., 2014; Thompson et al., 2009). 

Relationerna värderades högre efter sjukdomsbeskedet då patienterna beskrev att de 

oftast tagit relationerna för givet innan (Sand, Olsson & Strang, 2009). Rohde et al. 

(2017) beskriver att patienter med goda relationer före sjukdomsbeskedet upplevde 

framsteg när de valde att vara ärlig och öppen om deras existentiella känslor. Det 

medförde att relationerna förbättrades (Rohde et al., 2017). Vetskapen om att inte få 

följa sina barnbarns uppväxt och att lämna sina närstående var något som upplevdes 

påtagligt av patienterna. Att engagera sig i en relation och inta en viktig roll 

fungerade som ett handtag att hålla fast vid i svåra tider. Där fanns också en oro att 

inte längre kunna utföra och vara i sina viktiga roller (Kjørven Haug et al., 2015; 

Thompson et al., 2009; Chochinov et al., 2009). Patienterna kände rädsla och oro 
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inför att bli beroende av hjälp, förlora sin självständighet, och därmed vara en börda 

för deras närstående i samband med att cancern tar över (Chochinov et al., 2009; 

Kjørven et al., 2015; Philip et al., 2014). En del patienter beskrev även att de känner 

stress över kraven från familjen och dem själva, då att förlora kontroll över sin kropp 

och bli en börda ansågs att tappa sitt värde som människa (Nilmanat et al., 2010).   

Existentiella hot i samband med en obotlig cancersjukdom kan ge upphov till behov 

av att söka efter stöd och vägledning (Vehling et al., 2018). De patienter som hade 

komplicerade relationer eller litet socialt nätverk upplevde i högre grad 

ensamhetskänslor, isolering och rädsla (Rohde et al., 2017). Likaså patienter med 

sämre erfarenheter av känslomässigt stöd upplevde sådana känslor. Dessa patienter 

hade dessutom en lägre förmåga att söka efter de stödjande funktionerna som finns 

tillgängliga. Utan stöd finns en större risk till att de känner hopplöshet och brist på 

mening i livet. Sådana känslor och när omgivningen inte kan förstå de 

funktionshinder sjukdomen bidrar till leder till att patienterna isolerar sig (Philip et 

al., 2014; Vehling et al., 2019). 

 

4.1.2 Tillvaron  

Patienter inom den palliativa vården använder olika copingstrategier för att 

upprätthålla harmoni och en inre balans mellan positiva och negativa känslor (Rohde 

et al., 2017). Chochinov et al. (2009) beskriver copingstrategier som endera passiva 

eller aktiva. Där de aktiva copingstrategierna hos patienterna var att fokusera på 

nuet, hjälpa andra och försöka leva en dag i taget. Exempel på passiv copingstrategi 

är bland annat undvikande av verkligheten. Enligt Thompson et al. (2009) är vanligt 

förekommande copingstrategier hos många patienter fokus på nutiden, leva i 

ögonblicket och ta en dag i taget. Karlsson et al. (2014) menar att de flesta vill leva 

så normalt som möjligt, ha kvar sina vardagliga rutiner och hålla sig sysselsatt blir 

mer viktigt än någonsin. Philip et al. (2013) beskriver hur det underlättade för 

patienterna om de kunde leva dag för dag. Eftersom det gav patienterna en känsla 

av att allt var normalt och bra, tills den dagen det inte var det. Sparla et al. (2017) 

menar att leva som vanligt möjliggjorde för att göra det bästa av livet. Rohde et al. 

(2017) och Sparla et al. (2017) beskriver att en viktig copingstrategi hos patienter 
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med obotlig cancers är att vara positiv, eftersom en positiv syn på situationen och 

att använda humor uppnådde en del patienter en högre känsla av hopp, 

tillfredsställelse och harmoni. Dessa patienter hade högre benägenhet att planera 

framtiden i den mån det var möjligt och därmed upprätthålla drivkraften till att nå 

sina mål. Patienter med positiv syn var också öppnare inför att ta emot information 

om deras sjukdom. Att hålla fast vid en positiv syn gjordes ibland för att inte 

skuldbelägga sig själv för sin cancerdiagnos (Sparla et al., 2017; Thompson et al., 

2009). Rökare och de patienter som arbetat med farliga ämnen, var mer benägna att 

lägga skulden på sig själva. Andra försökte minimera exponering av verkligheten 

och förestående död för att bibehålla en positiv livssyn (Sparla et al., 2017). Kjørven 

Haug et al. (2014) och Kjørven Haug et al. (2015) menar att genom nya mönster för 

existentiellt meningsskapande hanterade patienterna sjukdomen som alltid fanns 

med i tankarna. Existentiellt meningsskapande kunde vara att hjälpa andra genom 

att engagera sig i volontärarbete. Anledningarna kunde variera men handlade bland 

annat om att förhindra ytterligare ohälsa, minska existentiell ångest eller få belöning 

i livet efter. Sköta om hemmet eller investera tid i sina relationer ansågs också vara 

viktigt och meningsfullt. En del patienter menar att de som inte klarar av 

anpassningen begraver sig i sjukdomen och då är livet över (Kjørven Haug et al., 

2014; Kjørven Haug et al., 2015). Patienterna oroade sig över att inte ha gjort något 

meningsfullt i livet och med tiden inte kunna fortsätta med vanliga rutiner 

(Chochinov et al., 2009). Laursen et al. (2019) menar att mindre stress, avkoppling 

och ökad tid till återhämtning, gav patienterna en ökad känsla av att leva här och nu. 

Vilket i sin tur minskade negativa tankar och oro inför framtiden.  

4.1.3 Döden och livet efter  

Att hantera tankar i slutet av livet och förhållningen till döden skiljer sig åt. En del 

patienter uppgav att de accepterade döden och såg den som en befrielse från 

sjukdom och lidande. Dessa patienter menade att döden är en oundviklig del av livet. 

Patienter med smärtsamma tankar försökte göra praktiska saker för att förtränga 

dessa tankar. En del patienter valde att inte tänka på döden överhuvudtaget (Kjørven 

Haug et al., 2014; Rohde et al., 2017; Thompson et al., 2009). Patienterna svängde 

mellan hopp och förtvivlan i kampen med tankarna (Cavers et al., 

2012). Friedrichsen et al. (2011) beskriver om patienternas medvetenhet om döden 



 

13 
 

i samband med cancersjukdomen, och tre olika copingstrategier för att hantera det. 

Den absoluta sanningen om prognosen gav patienterna känslan av kontroll och tid 

till förberedelse på vad som komma skall. Vilket medgav tillfredsställelse. Fragment 

av sanningen valde en del patienter för att kunna känna hopp och därigenom må 

bättre. Då hela sanningen upplevdes oroande och skrämmande. Den önskvärda 

sanningen skapades en egen sanning om prognosen. Dessa patienter önskade inte 

ytterligare negativ information utan behövde något att hoppas på, även om det var 

orealistiskt (Friedrichsen et al., 2011). 

Den existentiella nöden och sorgen medförde att patienterna försökte hitta meningen 

och finna försoning i resan mot döden (Cavers et al., 2012). En del patienter använde 

sig av tro, för att hitta ett inre stöd till att öka deras motståndskraft och därigenom 

minska ångesten för att må bättre. Kraften som kom från Gud eller en högre makt 

gav patienterna tröst, även genom tron på att livet efter var något fint och fredligt 

(Rohde et al., 2017). Medan några patienter kämpade med existentiella frågor och 

orättvisan kring varför just dem drabbats av en obotlig cancersjukdom (Thompson 

et al., 2009; Sparla et al., 2017). Likaså funderingar om deras egen existens och hur 

den sista tiden i livet ska spenderas. En existentiell rädsla över att somna och inte 

vakna igen, ifrågasättande om deras liv har mening, värde eller syfte (Laursen et al., 

2019). Patienterna beskrev att tankar om döden upplevdes mest påtagligt på 

nätterna, eftersom dagarna underlättades genom sysselsättning. Copingstrategierna 

som användes på nätterna kunde vara att tända lampor, sätta på TV eller radio för 

att distrahera tankarna (Sand et al., 2009).  

Genom bön kommunicerade patienterna om tankar och känslor, vilket ansågs vara 

ett stöd. Samtidigt upplevde patienterna att de blev straffade, eftersom patienterna 

dedikerat sig till Gud genom hela livet (Sparla et al., 2017). Religiöst troende 

patienter hade enligt Thompson et al. (2009) en högre benägenhet att acceptera den 

obotliga cancersjukdomen. Dessa patienter kunde också finna tröst i att deras 

situation var Herrens beslut, och inte något de själva kunde påverka (Cavers et al., 

2012). Enligt Rohde et al. (2017) fanns det inget samband mellan troende och icke 

troende avseende existentiell nöd. Andlighet och en känsla av tillhörighet utanför 

den begreppsliga världen kunde ge uttryck utan religiöst ursprung. Flera patienter 

såg på familjen som en andlig resurs, där närståendes stöd gav mening och syfte. 
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Alla patienter erkände existensen av Gud eller en högre makt, vilket inte betydde att 

alla patienter var religiösa utan något att hålla fast i vid svåra tider. Ett 

förhållningssätt i deras svaghet och maktlöshet för att upprätthålla någon form av 

tro att allt kommer bli bra (Asgeirsdottir et al., 2013). En del patienter hade svårt att 

acceptera sin sjukdom och förändringarna den medgav. Påtagliga besvär i och med 

att cancern växte och successivt tog bort patienternas förmågor, vilket resulterar i 

försämrad livskvalitet och förlust av självständigheten (Laursen., 2019; Philip et al., 

2014). Det framkommer att yngre patienter hade svårare att acceptera sin egen 

situation än äldre. Det kan ha att göra med att yngre har mindre tid att uppfylla sina 

mål i livet. Yngre patienter kan mer än äldre patienter känna att deras död är för tidig 

(Thompson et al., 2009). Några patienter uttryckte en önskan om att få påskynda 

döden, dessa patienter hänvisade till lidandet smärtorna gav och känslan att vara en 

börda. Döden var då en flykt från deras lidande, däremot när smärtorna inte längre 

var lika svåra försvann önskan att påskynda döden (Nilmanat et al., 2010).  

4.2 Patientens upplevelser av vården  

 

Den specialiserade sjukvården var central och en viktig komponent hos patienterna 

(Kjørven Haug et al., 2014; Thompson et al., 2009). När vårdpersonal berättade för 

patienter hur betydelsefulla patienterna är och att dessa patienter uppmärksammas 

och får stöd från vårdpersonalen. Det stödet upplevde patienterna meningsfullt och 

minskade risken för patienterna att känna sig som en börda i olika vårdsituationer 

(Laursen et al., 2019). Patienternas upplevelse av osäkerhet i samtal med 

vårdpersonalen kunde enligt Lidén et al. (2009) härledas till patientens känsla av 

obalans och vårdpersonalens makt i samtalet. Där patienten upplevde att de i 

samtalet med vårdpersonal blev osäkra avseende prognos och 

framtidsförhoppningar. 

 

4.2.1 Stödet 

 

Tillfällen när vårdpersonal berörde existentiella frågor var för patienterna värdefullt. 

En viktig förutsättning för dessa samtal var att det fanns en förtroenderelation mellan 

vårdpersonal och patienter, personligheten ansågs vara viktig hos vårdpersonalen 

och mindre relevant om det var en sjuksköterska eller läkare (Rohde et al., 2017). 
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Vid existentiella samtal mellan patient och läkare, där patienter delger problem och 

funderingar kring sjukdomsförloppet, bekräftar läkaren patienternas känslor genom 

att återge patientberättelsen med ett vidare perspektiv. På detta sätt betonade läkaren 

patientens prioriteringar och föreslog att patienten skulle njuta av livet så långt som 

möjligt. Samtalet formades av ömsesidighet tillsammans med patientberättelsen och 

läkarens medicinska kunskap (Lidén, Öhlén, Hydén & Friberg, 2009). När 

omvårdnadspersonal handskades med patientens existentiella osäkerhet genom att 

avsätta tid till att lyssna, besvara frågor och behandla patienterna likt människor, 

beskriver dessa patienter en ökad tillfredsställelse och mindre existentiell osäkerhet 

i samband med sjukhusbesöket (Karlsson et al., 2014).  

 

4.2.2 Försummelse  

 

Några patienter beskrev att vården förbisåg de existentiella problemen vilket ledde 

till brister i det professionella stödet. Endast medicinska behov togs upp vid samtal 

med vårdpersonalen, och det medförde att patienterna kände sig osäkra att ta upp 

existentiella frågor. Samtidigt fanns det inte någon förväntning hos patienterna att 

vårdpersonalen skulle ta upp det (Cavers et al., 2012; Philip et al., 2014; Rohde et 

al., 2017). Patienterna upplevde en frustration över bristen på kontinuitet i vården. 

(Karlsson et al. 2014). Att träffa ny vårdpersonal varje tillfälle och behöva förklara 

allting om deras sjukdom ännu en gång resulterade i att vårdpersonal inte förstod 

patientens situation och brast i kommunikation och patientens behov av stöd. I 

samband med detta kände patienterna sig övergivna och maktlösa, kombinerat med 

känslor av att vara en börda (Laursen et al., 2019). Patienterna upplevde att de 

behövde dölja känslor och svår smärta. Eftersom patienterna kände att de var en 

börda för vårdpersonalen (Nilmanat et al., 2010). Bristen på kontinuitet bidrog också 

till att patienterna upplevde sin integritet som hotad och att vårdpersonalen inte 

uppmärksammade patientens behov av autonomi och självbestämmande (Karlsson 

et al. 2014). Patienterna anser även att vårdpersonal inte är tillräckligt optimistisk i 

kommunikationen med patienten. Detta medförde att patienter kände mindre 

förtröstan och svårigheter med att bevara hoppfullhet (Cavers et al., 2012). 

Patienterna beskriver att vissa sjuksköterskor ignorerade patienter som var för 

krävande. Vidare anstränger sig patienterna att inte verka för behövande, för att 

riskera att inte få stöd när det behövs. Patienter menar att vårdpersonal motvilligt 
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talade om döden och den palliativ vården som fanns tillgänglig. När dåliga besked 

gavs upplevde patienterna att vårdpersonalen höll tillbaka en del av sanningen för 

att rädda patienterna från en existentiell kris (Philip et al., 2013). Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen inte hade tillräckligt öppet sinne i gemensamma 

diskussioner, speciellt när patienterna talade om framtiden och existentiella 

problem. Patienterna förklarar att vården på så sätt är begränsad, fokus i möten med 

vårdpersonal är behandling av cancersjukdomen och mindre tid läggs på 

existentiella samtal med patienterna (Philip et al., 2013). 

 

4.2.3 Förbättring 

 

Det fanns en vilja hos patienterna att bli tillfrågad av läkaren hur mycket information 

denne önskar att få angående framtidsprognosen, eftersom det kan variera mellan 

patienterna. Hur läkare kan veta hur lång tid patienterna har kvar i livet, menar 

patienterna enbart är chansningar (Friedrichsen et al., 2011). Patienter talade om att 

anamma positiva och vänliga attityder (Kjørven Haug et al., 2014). Att personalen 

liksom patienterna skulle leva dag för dag (Philip et al., 2014). Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt underlättade vårdpersonal för patienter till bättre 

tillvägagångssätt för att hantera sina existentiella tankar. Då kunskap om patienten 

ger möjligheten att se hela patientens behov, ha förståelse för patientens existentiella 

tankar och funderingar. (Cavers et al., 2012). Samtal med vårdpersonal kunde för 

patienterna upplevas irriterande och vara en besvikelse när deras behov inte 

bekräftas. Patienternas frustration ökade i väntan på analyssvar och provtagningar, 

och besvikelsen i kommunikation över sjukdomens prognos (Philip et al., 2014). 

Chochinov et al. (2009) beskriver att vårdpersonal gav patienterna värdigare och 

bättre vård i samband med att vårdpersonal hade en förmåga att erkänna patientens 

lidande samt fått en ökad kunskap om patienten. 

 

 

 

 

 



 

17 
 

5. Diskussion 

 

I diskussionsdelen presenterar litteraturöversikts författarna sammanfattning av 

huvudresultat, resultatdiskussion, metoddiskussion, etikdiskussion, kliniska 

implikationer.  

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat  

Huvudresultaten visar på olika copingstrategier patienterna använder för att hantera 

vetskapen om att de har en begränsad tid kvar att leva. Där syftet med 

copingstrategierna var försök att finna tröst, stöd och harmoni. Patienterna 

tillämpade varierande copingstrategier beroende på deras olika personligheter och 

livserfarenheter. Genomgående copingstrategier var att leva i nuet, gemenskapen 

med nära och kära samt behålla den normala vardagen så långt som möjligt. 

Sökandet efter att finna meningen och syftet med livet. Det andra huvudresultatet 

visar hur patienterna upplever att vårdpersonal hanterar de existentiella samtalen. 

När vårdpersonal avsatte tid, var ödmjuk och lyhörd i bemötandet upplevde 

patienterna meningsfullhet i samtalen. Även hur patienterna anser att vården kan 

förbättras, vilket främst handlade om att arbeta personcentrerat.  

5.2 Resultatdiskussion  

 

I resultatdiskussion presenteras subkategorierna relationer och gemenskap, 

tillvaron, döden och livet efter, stödet, försummelse och förbättring. 

 

5.2.1 Relationer och Gemenskap 

Resultatet visar att goda familjerelationer och bra gemenskap, var positivt för de 

allra flesta patienterna. Relationer med andra ansågs vara en del av meningen med 

livet och deras existentiella osäkerhet hjälptes upp av den positiva gemenskapen 

med familj och vänner (Karlsson et al. 2014; Kjørven Haug et al. 2014). Medan 

patienter som inte hade en trygg bas eller erfarenhet av känslomässigt stöd från 

familj eller vänner, hade svårare att bemästra situationen och söka stöd för sina 

existentiella funderingar eller tankar (Vehling et al. 2019). Eriksson (1994) menar 

att en människa, för att undvika lidande. Behöver kärlek och bekräftelse. Eftersom 



 

18 
 

lidandet förstärks av ensamhet och att inte känna delaktighet i en gemenskap med 

andra. Eriksson (1994) menar dock att den självvalda ensamheten inte medför något 

ökat lidande. Genom självvald ensamhet, upplever människan tillhörighet i det egna 

varandet. Eriksson (1994) menar att det är när en människa tas ifrån eller upplever 

förluster som hon blir lidande. När ensamheten och utanförskapet påverkas av yttre 

faktorer. Enligt Knott, Turnbull, Olver och Winefield (2012) visar patienten ett 

ansvar gentemot familj och vänner, genom att agera positivt, prata om mer ytliga 

saker som till exempel vädret (Knott et al., 2012). Detta gjordes ofta för att minska 

den upplevda bördan patienten kände till sina närstående, för att underlätta deras 

situation. Det medförde dock en ökad spänning och ett ökat avstånd i relationen 

(Knott et al., 2012). I resultatet beskrivs också förlusten av relationer, att inte få följa 

sitt barn och barnbarn genom livet. Vilket hade negativ inverkan på hur patienterna 

kände sig (Kjørven Haug et al., 2015; Thompson et al., 2009; Chochinov et al., 

2009). I resultatet visar det att en del relationer blev starkare i samband med att 

patienterna valde att vara öppen med deras existentiella känslor (Rohde et al., 2017). 

Vilket även sjuksköterskorna föredrog i mötet med patienten, det underlättade i 

deras förhållningssätt att veta hur patienten kände eller tänkte, utan att behöva ställa 

frågorna själv (Browall et al., 2009). Vilket enligt Browall et al. (2014) var något 

som personal ansåg vara svårt.       

5.2.2 Tillvaron 

Resultatet visade att de allra flesta patienter vill upprätthålla en normal vardag, leva 

i nuet och ta dag för dag. En copingstrategi som gav patienterna känslan av att allt 

var bra (Karlsson et al., 2014; Philip et al., 2013; Thompson et al., 2009). Vilket 

stämmer överens med Browall et al. (2009) beskrivning om att de existentiella 

problemen nödvändigtvis inte behöver handla om döden och livet efter. Utan det 

kunde innebära vad som händer här och nu. Sjuksköterskor beskriver det som en 

naturlig process att patienterna fokuserar på de små vardagliga sakerna i livet och 

vara i nuet. Det gav dem tillfredsställelse då det hjälpte dem att fly från sin sjukdom. 

Patienter uttryckte uppskattning till sjuksköterskorna att de pratade om de 

vardagliga sakerna istället för deras sjukdom (Browall et al., 2009). Det motsvarar 

även Ottossons (2015) beskrivning av copingstrategier som används för att bland 

annat hantera och skydda sig i svåra situationer. Att bibehålla en positiv inställning 
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gav möjlighet att leva ett bra liv trots sjukdomen, en drivkraft till att planera inför 

en obestämd framtid för att ha något att se fram emot och kämpa efter (Rohde et al., 

2017; Sparla et al., 2017). Att i sin tillvaro ha något att engagera sig i ansågs som 

viktigt och meningsfullt för patienterna, som då kunde innebära allt från att sköta 

om sitt hem till volontärarbete (Kjørven Haug et al., 2014; Kjørven Haug et al., 

2015). Eriksson skriver om meningsfullhet endast kan uppnås när vi ser på lidandet 

som en del i kampen mot det onda. Att människans tillvaro kan förändras till det 

bättre, med ett minskat lidande, om vi vågar och har modet att gå in i ångesten. 

Genom att sätta ord på lidandet och ge lidandet en mening, kan lidandet bemästras 

och övervinnas (Eriksson, 1994). Bolmsjö (2000) menar att sökandet efter något 

meningsfullt anses vara centralt hos människor som försöker anpassa sig efter sin 

sjukdom. Vilket de vardagliga, små sakerna kunde bidra till att patienterna upplevde 

tillfredsställelse.      

5.2.3 Döden och livet efter 

Resultatet belyser hur tankarna och känslor om döden präglas av olika 

copingstrategier, där stor del av patienterna hänvisade till tidigare livserfarenheter i 

samband med motgångar (Kjørven Haug et al., 2014). En del fann tankarna svåra 

och oroade sig att döendeprocessen skulle bli lång och smärtsam. Andra patienter 

var inte alls rädda för att dö trots medvetenheten om deras obotliga cancersjukdom 

och några hanterade det genom att inte tänka på döden alls och sysselsätta sig med 

att göra praktiska saker (Rohde et al., 2017). Andra copingstrategier patienterna 

använde var att skapa en egen sanning av deras prognos och hoppas på framtiden, 

för att klara av situationen då den riktiga sanningen var för jobbig att höra 

(Friedrichsen et al., 2011). Vilket stämmer med vad sjuksköterskorna enligt Browall 

et al. (2009) beskriver kring hopp, vilket uttrycktes av de flesta patienter och att 

dessa patienter planerade inför framtiden trots vetskapen om att det endast var 

veckor kvar i livet. En del patienter hade hoppet om att läkaren kunde föreslå ett nytt 

läkemedel nästa dag. Sjuksköterskorna beskrev att det var patienternas flykt från 

verkligheten och deras sjukdom (Browall et al., 2009). Även svensk 

sjuksköterskeförening (2016) menar att hopp i livets sista tid är en form av drivkraft 

och tröst till patienten.  
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Det framkommer i resultatet att patienterna försöker finna en mening och svar på 

det som sker (Cavers et al. 2012; Laursen et al. 2019). Vilket även bekräftas av 

sjuksköterskor som i sitt arbete träffar dessa patienter (Browall et al. 2009). Ottosson 

(2015) beskriver människans sätt att klara av och skydda sig i svåra situationer är 

att finna olika copingstrategier. Vilket stämmer överens med resultatet enligt 

Asgeirsdottir et al. (2013) där patienterna sökte efter en så kallad högre makt när det 

inte fanns några andra alternativ kvar, patienterna behövde något hålla fast vid, 

vilket gav dem hopp om att det kommer bli bra. Browall et al. (2009) berör 

sjuksköterskornas berättelser om patienternas tro under döende processen. Att tron 

skyddade patienterna och genom tron var lättare att acceptera situationen. En del 

patienter hade en väldigt stark tro eller en tro sedan barndomen, dessa patienter 

ansåg sjuksköterskor inte var rädda för att dö, utan kunde nästan se fram emot att 

komma till himlen. Vilket bekräftas av Cavers et al. (2012) och Thompson et al. 

(2009) beskrivelse i resultatet att de patienter som hade en religiös tro kunde finna 

tröst och hade lättare att acceptera sin situation. Dock motsäger sig resultatet en del 

då Sparla et al. (2017) belyser att religiösa patienter kunde upplevde att de blev 

straffadede efter att varit hängiven till tron hela livet. Eriksson (1994) beskriver att 

alla människor, oavsett dennes förflutna eller religiösa bakgrund, är religiösa och 

andliga. Vad Eriksson (1994) menar är inte att alla har en tro eller är troende, utan 

att alla människor har möjlighet att i lidandet reflektera och analysera frågor om 

döden och livets mening. Människans religiösa tankar gestaltar sig genom sökandet 

efter meningen med livet. Det grundar sig också på att människan i grunden är en 

andlig varelse och när hälsan hotas, hotas också hela hennes existens. Det är också 

i kampen mellan patienten och vårdpersonalen, som lidandet uppkommer när dessa 

två komponenter inte kan mötas. För att mötas behöver vårdpersonalen se hela 

människan. Med dennes kroppsliga, andliga och själsliga behov. Först då kan 

lidandet lindras (Eriksson, 1994). I resultatet konstateras de att de allra flesta 

patienter inom den palliativa vården upplever någon form av existentiell kris 

(Cavers et al., 2012). Vilket stämmer med det Strang et al. (2005) och Strang (2013) 

skriver om existentialismens hörnstenar som bland annat är livet och döden, och 

filosofin handlar om människans och dess existens. Även att insikten om livets slut 

är en utlösande faktor till en existentiell kris (Strang et al. 2005; Strang, 2013). 

Resultatet belyser de olika aspekterna med att möta döden. När fysiska symtom blev 
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mer påtagliga var det svårare att finna sig i sjukdomen, då det bidrog till bland annat 

förlust av självständigheten (Laursen., 2019; Philip et al., 2013). Yngre patienter 

kände orättvisa i och med deras obotliga cancersjukdom, då de yngre patienterna 

inte ansåg att det levt klart. De yngre patienterna hade mycket kvar i livet som de 

ville utföra men med betydligt mindre tid och klarade inte av att acceptera döden 

(Thompson et al., 2009). Aspekterna överensstämmer med Eriksson (1994) teori och 

syn på vårdlidandet som innebär förlust av kontroll och autonomi.   

5.2.4 Stödet 

 

Vårt resultat visar på att patienterna inom den palliativa vården, mår bra av 

existentiella samtal med vårdpersonal. Det spelade mindre roll vilken yrkeskategori 

vårdpersonalen hade, det ansågs vara mer viktigt att det fanns en tillit mellan patient 

och personal, att det etablerats någon form av relation (Rohde et al., 2017). Vilket 

stämmer då ökad kunskap om existentiella frågor behövs hos vårdpersonalen. För 

att kunna möta upp patienternas behov av samtal om existentiella funderingar och 

upplevelser (Browall et al. 2009; Henoch et al. 2013; Karlsson et al. 2016). Enligt 

resultatet uppskattade patienterna när samtal formades genom samspel, då patient 

och läkare förstod varandra, där erfarenheter och kunskap utbyttes (Lidén et al., 

2009). Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) skriver att vårdpersonalen, 

behöver vara medvetna om patientens lidande i vården. Genom medvetenhet bidrar 

de till att lindra lidandet för patienten. Vårdpersonalens brister i bemötande och i 

ogenomtänkta handlingar, leder till försummelse och vårdlidande. Eriksson (1994) 

beskriver lidandet i förhållande till vårdandet, att sjukvårdens uppdrag är att lindra 

lidandet. Där stödet från sjukvården därför bör bygga på förtroende och 

tillförlitlighet. Både för patientens kroppsliga symtom och för andligt 

välbefinnande. Genom att lindra lidandet, får människan utrymme att 

utvecklas.  Genom den utvecklingen kan människan skapa sitt eget lindrande och 

tillsammans med vårdpersonalen minska sitt lidande (Eriksson, 1994). Enligt 

Karlsson et al. (2014) visar resultatet att patienternas existentiella otrygghet kunde 

lindras när vårdpersonal hade möjligheten att bemöta patienten med omtanke. 

Tillfällen då vårdpersonal hade tid att lyssna på patienten ansågs vara meningsfullt 

(Karlsson et al., 2014). Vilket enligt Blinderman och Cherny (2005) stämmer då det 

konstateras att patientens existentiella lidande kan lindras med hjälp av insatser från 
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palliativ vård. Även Browall et al. (2009) menar att det krävs avsevärt mer tid för 

att beröra existentiella ämnen i samtalen.  

 

5.2.5 Försummelse 

 

I resultatet framkommer att patienterna upplever sig förbisedda av vårdpersonalen 

avseende deras existentiella problem. Det saknades stöd för att diskutera 

existentiella upplevelser. Den gemensamma upplevelsen hos patienterna var att 

deras medicinska behov var lättare att prata om (Cavers et al., 2012; Philip et al., 

2014; Rohde et al., 2017). Några av orsakerna kan enligt resultatet vara bristen på 

kontinuitet bland vårdpersonalen, upplevelse av obalans i samtal med 

vårdpersonalen särskilt vid bristande bemötande, med integritets brytande beteende. 

Samt på grund av bristande information (Laursen et al., 2019; Karlsson et al., 2014; 

Philip et al., 2014). Eriksson (1994) skriver i sin teori om lidandet, att vårdlidande 

kan vara det som framträder mest. Patienten upplever sig få den vård de behöver, 

men att deras själsliga omvårdnad blir förbisedd. Resultatet bekräftar därför 

Erikssons (1994) teori om att patienter i kontakt med vården utsätts för onödigt 

lidande. Patienten i till exempel den främmande sjukhusmiljön, samt i relation till 

sin sjukdom med de förluster och förändringar sjukdomen för med sig. Hamnar i en 

kamp mellan sin önskan om att det liv som var innan, samt det som är nu. Eriksson 

(1994) benämnde detta som ett lidandets kamp. Där vårdpersonalen behöver vara 

den resurs som stärker patienten och skapar förutsättningar för att avhjälpa och 

mildra kampen. För att människan skall uppnå hälsa och välmående. Sker det 

motsatta, att lidandet tar över och patienten upplever situationen som hopplös och 

där patienten inte får det stöd som behövs. Kan lidandet ta över och patienten dör. 

Både kroppsligt och själsligt (Eriksson, 1994). Philips et al. (2014) beskriver att 

patienternas upplevelser av att personalen inte tog sig tid samt att vårdens 

begränsningar. Medförde att de kände sig åsidosatta och inte gavs den tid de 

önskade. För till exempel samtal och stöd i deras existentiella funderingar. 

Patienterna upplevde också att deras medicinska behov prioriterades och att tankar 

och frågor om hur de mådde inte hanns med (Philips et al. 2014). Patienternas 

upplevelse i samtal med vårdpersonalen var också att de ofta kände sig frustrerade 

över vårdpersonalens brist på engagemang och att personalens inte var tillräckligt 

optimistiska i samtalet. Påföljden av att inte engagera sig gjorde att patienterna 
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kände sig åsidosatta och mindre benägna att tro på framtiden och känna hopp 

(Cavers et al. 2012). 

 

5.2.6 Förbättring  

 

I resultatet framkommer att patienterna mådde bra och att deras upplevelse av 

vården förblev positiv om deras behov kunde tillgodoses individuellt (Karlsson et 

al., 2014, Philip et al 2014). Personcentrerad omvårdnad och vårdpersonalens 

kunskap om patienten möjliggjorde för en ökad förståelse vilket ledde till att 

patienterna vågade öppna sig för vårdpersonalen om sina existentiella tankar 

(Cavers et. al., 2012). Patientens upplevelse av vården blev mer positiv om 

personalen var vänlig och positiv (Kjørven Haug et al., 2014) Resultatet påvisar 

också att vårdpersonalen behöver kunskap och tid för att ges möjlighet att bedriva 

personcentrerad vård. Bekräfta patientens upplevelser av försummelse och lyssna 

till deras tankar och funderingar (Blinderman & Cherny 2005). För att uppnå 

förbättring i arbetet med patienterna och minska deras upplevelse av att känna sig 

försummade. Önskade vårdpersonalen stöd i att diskutera dessa ämnen (Henoch et. 

al., 2013) Detta arbetssätt kan kopplas till sjuksköterskans värdegrund där svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver den personcentrerade vården som en viktig 

del i sjuksköterskans arbetssätt. Eriksson (1994) beskriver att vägen till förbättring 

och harmoni, kan se genom vårdpersonalen hjälper människan, patienten att 

utvecklas. Genom detta kan patienten försonas med sitt lidande. Att acceptera 

lidandet är också en del i att uthärda lidandet. Men också att ge mening åt lidandet 

och därmed inte se på lidandet som motsats till hälsa, utan som jämbördig, eftersom 

lidandet, enligt Eriksson (1994) är en del av livet.   

 

5.3 Metoddiskussion 

Databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO har använts för att hitta relevanta 

artiklar som svarar mot litteraturöversiktens syfte. Vid sökningarna kom samma 

artiklar upp i databaserna. Vilket kan ses som en styrka. Sökorden kombinerades 

med Mesh termer och fritext, tillsammans med booleska operatorer. Sökorden togs 

fram genom syftets formulering och kriterier, palliativ vård, cancer, existentiell och 

erfarenheter. För att få fram de mest relevanta artiklarna för syftet (Polit & Beck, 
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2012). En del träffar innehöll artiklar med läkare och sjuksköterskornas erfarenheter. 

Möjlighet till ytterligare ett sökord kunde genererat än mer relevanta artiklar då 

endast patientens perspektiv var av intresse.  

Resultatet grundar sig på 17 artiklar med inklusionskriterierna att artiklarna skulle 

vara skrivna mellan åren 2009–2019 och Peer Reviewed som syftade till att 

säkerställa att forskningen i artiklarna var granskade. Exklusionskriterier valdes för 

att begränsa urvalet (Polit & Beck, 2012) och var patienter under 18 år, de som inte 

hade en cancerdiagnos och de som inte befann sig i en palliativ fas. Även artiklar 

som inte var skrivna på engelska och svenska, då författarna endast bemästrar dessa 

språk tillräckligt för att genomföra korrekt översättning. Kvalitativa, kvantitativa 

och en med mixad metod har inkluderats, vilket ger fler infallsvinklar samt bredare 

perspektiv. Åtta artiklar kommer i resultatdelen kommer från Norden och resterande 

nio från spridda delar av världen. Det kan ses som en svaghet i resultatet då den 

palliativa vården i de olika länderna kan skilja sig åt. Det kan även ses som en styrka 

då patienternas erfarenheter beskrivs ur ett mer globalt perspektiv. Då patienter i 

palliativ fas inkluderats har dock ingen hänsyn tagits till om det varit tidig eller sen 

fas i det palliativa skedet. Vilket kan innebära en svaghet i resultatet då patienternas 

erfarenheter kan se olika ut beroende på var i processen de befinner sig. De valda 

artiklarna i resultatdelen har en relativt jämn fördelning mellan manliga och 

kvinnliga patienter. Vilket ger en bredare helhet ur ett genusperspektiv.   

Sökningen av artiklar gjordes var för sig. Valda artiklar skulle stämma överens med 

syftet. Innehållet i artiklarna har lästs och diskuterats flertal gånger gemensamt för 

att försäkra att båda tolkat artiklarna likadant. Samt undvika feltolkningar, vilket 

styrker trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017). Samarbete och 

kontinuerliga avstämningar har gjorts under hela processen. Artiklarna har granskats 

enligt granskningsmallar som är framtagna för att säkerställa kvalitetssäkrad 

forskning.         

5.4 Etikdiskussion  

Alla artiklar har fått godkännande från en etisk kommitté eller på något sätt styrkt 

att noggranna etiska överväganden har gjorts. Vilket innebär att de valda artiklarna 

har genomförts med hänsyn till deltagarnas egenvärde (Byström & Byström, 2011).  
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Det finns internationella etiska koder som lyfter värdighet, integritet, autonomi och 

sårbarhet som några viktiga principer att beakta hos patienten. Vilket syftar till att 

oavsett skillnader i kultur, religion eller andra övertygelser ska den enskilde 

människan skyddas och respekteras (Andersson, 2012). Vidare skriver svensk 

sjuksköterskeförening (2014) om ICN:S etiska kod och hur sjuksköterskans ansvar 

handlar om att bidra till hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa och lindra lidande. 

Likaså ansvarar sjuksköterskan över att patienten får rätt information anpassad till 

den enskildes behov som ligger till grund för samtycke till vård och behandling. 

Dessa ovannämnda grundprinciper anser författarna återspeglas i resultatet och 

relaterar till patienternas upplevelse av delaktighet inom den palliativa vården.    

Artiklar i en litteraturöversikt ska granskas, analyseras, sammanfattas och skrivas 

om. Processen kan innebära omedvetna missförstånd trots goda kunskaper av det 

engelska språket. Användningen av lexikon och andra översättningsverktyg kan ge 

felaktiga tolkningar eftersom orden kan ha flera betydelser. Författarna har haft 

ambitionen till att tolka resultaten korrekt utan att inkluderat egna uppfattningar eller 

förvrängt texten. För att minimera risken för falsifiering och plagiat har författarna 

till litteraturöversikten beaktat de etiska aspekterna genom att använda korrekt 

referenshantering och i möjligaste mån undvikit feltolkning av data.  

5.5 Kliniska implikationer 

Författarna tror att brist på kunskap hos vårdpersonal, samt bristen på kontinuitet 

kan bidra till att patienter inte får det existentiella stöd de behöver. Samt att 

patienternas oro över att bli en börda för personal och närstående, begränsar deras 

möjligheter till samtal om existentiella frågor och känslor. Vad som är genomgående 

är den personcentrerade vården, att förstå vart patienten befinner sig i processen och 

vad patienten vill dela med sig av och inte. Existentiella samtal kan vara komplicerat 

att röra vid ett första möte, då någon form av relation krävs mellan personal och 

patient. Det innebär att det krävs tid, engagemang, lyhördhet och kontinuitet. Därför 

vore det av vikt att se över vårdpersonalens behov av kunskap samt möjliggöra för 

en bättre kontinuitet i vården, genom fasta vårdkontakter och personcentrerad vård. 

Samt ett ökat stöd till anhöriga för att underlätta samtal om existentiella frågor och 

funderingar.  
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5.6 Slutsats 

Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede kan vara oro, 

rädsla, tankar på död och meningen med livet. Copingstrategier för att hantera 

existentiella känslor och funderingar ser olika ut, beroende på tidigare erfarenheter, 

livsförhållanden samt personligheter. Resultatet påvisar att syftet med 

copingstrategierna är att skapa meningsfullhet i samband med en livshotande 

cancerdiagnos, genom goda relationer och gemenskap med andra samt kontinuitet i 

sjukvården uppgav de allra flesta patienter att de mådde bättre. Gemensamt för 

studierna är att familj och vänner är den viktigaste källan för stöd och kärlek 

samtidigt som det fanns flera patienter som använde sig av en undvikande 

copingstrategi i samtal med sina anhöriga, i syfte att förskona dem från den börda 

patienterna upplevde att de var i samband med sin sjukdom. Eftersom sjukdomens 

symtom många gånger medförde att de behövde extra stöd både psykiskt och fysiskt, 

upplevde patienterna att de inte vill vara en börda för sin familj eller vården. Många 

upplevde att det var svårt att prata öppet om sina existentiella problem med 

vårdpersonalen. Vilket oftast berodde på okunskap hos personalen samt deras egna 

existentiella frågor och funderingar kring livet och döden. Slutsats av resultatet är 

därmed att patienter med cancer i ett palliativt skede använder sig av olika 

copingstrategier för att hantera deras begränsade tid kvar i livet, att dessa patienter 

behöver mer stöd och samtal kring existentiella frågor. Vårdpersonalen behöver mer 

kunskap om existentiella funderingar och olika copingstrategier som patienter kan 

ha vid livshotande diagnos för att på så sätt fungera som ett bättre stöd till patienter 

i existentiell nöd.  

5.7 Förslag till vidare forskning  

Det finns förhållandevis många studier kring hur patienterna hanterar situationen i 

och med att de drabbas av en obotlig cancersjukdom. Dessa studier belyser 

patienternas behov av stöd och hjälp vid existentiella frågor och funderingar. 

Fortsatt forskning kring ämnet behövs, för att belysa kunskapsbristen hos 

vårdpersonalen, samt utifrån anhörigas situation och deras eventuella behov av stöd 

vid existentiella funderingar hos deras närstående inom den palliativa vården.
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2016 
 
Norge 

Older people with 
incurable cancer: 
Existential meaning-
making from a life-
span perspective 

Understand how they experience 
the existential meaning-making 
function in daily living from a life-
span perspective. 

Kvalitativ    
 
Semistrukturerade intervjuer. 
Dektuktivt och induktivt 
tillvägagångssätt.  

n=21 patienter (12 män och nio 
kvinnor)  

De flesta upplevde svåra initiala 
reaktioner på den obotliga 
cancerdiagnosen. Som gick över till 
att anpassa sig efter situationen, 
skapa nya mönster för existentiellt 
meningsskapande. Vårdpersonal hade 
en viktig roll hos deltagarna, de 
underlättade bland annat 
anpassningsprocessen. 

Hög 
84% 

Laursern, L., Schønau, 
M-N., Bergenholt, H-M., 
Siemsen, M., 
Christensen, M., & 
Missel, M. 
 
2019 
 
Danmark   

Table in the corner: a 
qualitative study of life 
situation and 
perspectives of the 
everyday lives of 
oesophageal 
cancerpatients in 
palliative care. 

The purpose of this study is to 
illuminate the ways in which 
incurable oesophageal cancer 
disrupts the patients’ lives and how 
the patients experience and adapt 
to life with the disease. 

Kvalitativ  
 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer. 
Epistemologisk metod, med 
inspiration av fenomenologi och 
hermeneutik.  

n=17 patienter (10 män och sju 
kvinnor)  

Deltagarna upplevde förlust av 
värdighet och identitet. Känslor som 
ensamhet, isolering och ångest. 
Dagliga utmaningar och social 
isolering. Existentiella funderingar 
kring livets mening och syfte. Påtalar 
brist i kontinuitet inom vården och 
hur patienterna känner sig övergivna. 

Hög 
72%  

Lidén, E., Öhlén, J., 
Hydén, L-C., & Friberg, F. 
 
2009 
  
Sverige 

Ways of talking about 
illness and prognosis in 
palliative cancer care 
consultations—two 
interactional frames.  

Describe how interaction about 
changes in illness and prognosis was 
shaped by participants in outpatient 
palliative cancer care consultations.  

Kvalitativ 
 
Konsultationssamtal inom palliativ 
canceromsorg. Diskursiv metod. 
Induktiv analys.  
   

n=sex patienter (tre män och tre 
kvinnor)  

Olika konversationsramarna 
presenteras. ”Person till person” 
beskrivs interaktioner som mindre 
formellt och intar en mer emotionell 
karaktär genom existentiella samtal. I 
”patient till professionell” anpassade 
sig läkaren efter patienten. 
Orealistiska funderingar svaras med 
fakta.   
Direkta frågor fick raka svar.  

Hög 
88% 
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Författare   
År   
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Titel  Syfte  
OBS: syftet ska skrivas på 
originalspråket 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Philip, J., Collins, A., 
Brand, C-A., Moore, G., 
Lethborg, C., 
Sundrarajan, V., 
Murphy, M-A., & Gold, 
M. 
 
2013 
 
Australien  

”I’m just waiting…”: an 
exploration of the 
experience of living 
and dying with 
primary malignant 
glioma 

This study aimed to understand 
patient experience at the end of life 
and document supportive and 
palliative care needs.  

Kvalitativ    
 
Djupintervjuer. Grundad teori analys.    

n=10 patienter (sex män och fyra 
kvinnor) 

Trots den tillgängliga medicinska 
behandlingen och stödjande vården 
finns fortfarande bristande tjänster 
som hanterar komplexa existentiella 
och psykosociala behov 

Hög 
88% 

Renz, M., Reichmuth, 
O., & Bueche, D. 
 
2018 
 
Schweiz 

Fear pain denial and 
spiritual experiences 
in dying processes 

This study hypothesized that 
fear/pain/denial would happen 
simultaneously and be associated 
with a transformation of perception 
from ego-based to ego-distant 
perceptionand that spiritual 
(transcendental) experiences would 
primarily occur in periods of 
calmness and post-transition.  

Kvalitativ    
 
Semistrukturerade 
observationsprotokoll. Beskrivande 
statistisk analys och tolkande 
fenomenologisk analys.  

n=80 patienter (40 män och 40 
kvinnor) 

De flesta hade erfarenhet av någon 
form av andlig upplevelse. De som 
hade en tro på livet efter var mer 
tillfreds med sin dödsdom. Dem utan 
en tro hade flera copingstrategier. De 
som accepterade sin situation hade 
mindre ångest och var mindre 
nedstämda. 

Hög 
88%  

Rohde, G., Kersten, K., 
Vistad, I., & Mesel, T. 
 
2017 
 
Norge   

Spiritual Well-being in 
Patients With 
Metastatic Colorectal 
Cancer Receiving 
Noncurative 
Chemotherapy 

The aim of this study was to 
explore spiritual well-being in 
colorectal cancerpatients receiving 
chemotherapy in the palliative 
phase. 

Kvalitativ  
 
Djupintervjuer med hermeneutisk 
analys. 

n=20 patienter (12 män och åtta 
kvinnor) 

Tre teaman med subteaman 
presenteras; Relationer med jaget 
och andra, existentiella frågor och 
religiös- eller andlig tro.  

Hög 
88%  
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
OBS: syftet ska skrivas på 
originalspråket 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Nilmanat K., Chailungka, 
P., Phungrassami, T., 
Promnoi, C., 
Tulathamkit, K., Noo-
urai, P., & 
Phattaranavig, S.  
 
2010 
 
Thailand  

Living with suffering as 
voiced by Thai 
patients with terminal 
advanced cancer 

The aim was to explore on one of the 
main themes under this study’s 
investigation; living with suffering.  

Kvalitativ  
 
Longitudinell studie 
Serieintervjuer och observation. 
Tematisk analys.  
 
    

n=15 patienter (fyra män och 
11 kvinnor) 

De flesta patienterna med cancer i 
döendeprocessen upplever lidande, flera 
olika symtom påverkar detta. Sjukvården kan 
minska patienternas lidande genom att lära 
sig känna igen symtomen. Fem teman av 
lidande presenteras; fysiska symtom, 
förlorandet av jaget, känsla av förlorat värde, 
känsla att vara en börda och önskan om att 
påskynda döden.  

Hög 
88%  

Sand, L., Olsson, M., & 
Strang, P.  
 
2009 
 
Sverige 

Coping strategies in 
the presence of One's 
Own Impending Death 
from Cancer 

The aim of the present study 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. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade intervjuer med 
hermeneutisk analys. 

n=20 patienter (åtta män och 
12 kvinnor)  

Resultatet presenterar olika copingstrategier 
som patienterna använder sig av för att 
hantera sin kommande död. Vilket var bland 
annat deras egna inre resurser, andra 
människor, hopp, fantasi och engagemang. 
Användningen av dessa copingstrategier 
fungerade som en sköld mot svåra känslor i 
samband med deras förstående död.  

Hög 
76% 

Sparla, A., Flach-
Vorgang, S., Villalobos, 
M., Krug, K., Kamradt, 
M., Coulibaly, K., … & 
Ose, D. 
 
2017 
 
Tyskland 

Reflection of illness 
and strategies for 
handling advanced 
lungcancer – a 
qualitative analysis in 
patients and their 
relatives. 

The purpose of this study is to explore 
and compare reflections that arise out 
of the context of diagnosis and to 
compare how patients and their 
relatives try to handle advanced 
lungcancer. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade, pilotprovade 
intervjuguider. Deduktiv och 
induktiv analys.  
  

n=18 patienter (nio patienter 
och nio släktingar)  

Reflektionsaspekter var funderingar kring 
orsak till sjukdom, meningen av tro och 
ojämlikheten. Copingstrategier som fokus på 
nuet, anpassning, distraktion och attityder 
visas. Patienter och deras släktingar använde 
sig av samma copingstrategier fast med olika 
betoningar.  

Hög 
100%  
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  
OBS: syftet ska skrivas på 
originalspråket 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Thompson, G-N., 
Chochinov, H-M., 
Wilson, K-G., 
McPherson, C-J., Chary, 
S., O’Shea, F-M., … & 
Macmillan, K-A. 
 
2009 
  
Kanada 

Prognostic 
Acceptance and the 
Well-Being of Patients 
Receiving Palliative 
Care for Cancer 

To identify the impact of 
prognostic 
acceptance/nonacceptance on the 
physical, psychological, and 
existential well-being of patients 
with advanced cancer. 

Mixad metod 
  
Face-to-face semistrukturerade 
intervjuer. 
Fishers exakta test på kategoriska 
variabler och t-test. Stegvis linjär 
regressionsanalys.    

n=381 patienter (169 män och 
212 kvinnor) 

Nästan tre fjärdedelar av deltagarna 
rapporterade att de accepterade 
helt sin situation Resterande 
deltagare hade endast mild, måttlig 
eller extrem kamp med acceptans. 
Yngre hade inte lika lätt att 
acceptera sin situation. Vidare 
presenteras vad som gjorde att vissa 
accepterade sin situation. Detta 
kategoriserades i fyra teman; Känna 
sig älskad och stöttad, andlig tro, 
personlighet och existentiella 
erfarenheter.  

Hög 
92% Kvalitativ 
 
86% Kvantitativ 
  

Vehling, S., Tian, Y., 
Malfitano, C., Shnall, J., 
Watt, S., Mehnert, A., … 
& Rodin, G. 
 
2019 
 
Kanada 

Attachment security 
and existential 
distress among 
patients with 
advanced cancer 

Examine the association between 
attachment security and 
demoralization, after controlling 
for demographic factors and 
physical symptom burden. 
Determine whether attachment 
security moderated the 
association of physical symptom 
burden with demoralization and 
explore differences between the 
contribution of attachment anxiety 
and attachment avoidance to 
demoralization and depression. 

Kvantitativ     
 
Standardiserade självrapporter. 
Programmet Statistical Package for 
the Social Sciences 19 användes vid 
alla analyser.  

n=382 patienter (154 män och 
228 kvinnor) 

De existentiella hoten ger upphov 
till att patienten söker efter stöd. 
Patienter som har dålig erfarenhet 
av känslomässigt stöd, har en lägre 
förmåga att söka de stödjande 
funktioner som finns tillgängliga. 
Vilket kan leda till att dessa 
patienter är mer benägna att 
uppleva tillstånd av demolarisering. 
Samband hittades mellan 
ensamhetskänslor, inget stöd från 
andra och demolarisering.  

Hög  
86% 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitativa artiklar 
 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Bilaga 4. Granskningsmall för kvantitativa artiklar 
 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 

 

 

 


