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ABSTRACT

This article is based on a literature review. The aim of this study is to illustrate mental
suffering and how to relieve mental suffering, in relation to cancer patients in palliative care.
Mental suffering is affected by all dimensions in life; psychological-, social-, spiritual- and
physical. By reviewing the literature with this assumption, the result is presented in the same
manner. The findings show that although every dimension has it’s own key elements, they are
all interacting with each other. Mental suffering can be due to; confrontation with death,
hopelessness, changed relations to family members and painful physical symptoms. Relieve
of mental suffering can be reached by: professional treatment, coping strategies, family and
friends participation in the care, physical contact, therapy and alleviation of the pain. The
conclusion is that awareness of the different components of mental suffering and the relief of
the same is crucial for a holistic treatment of cancer patients in palliative care.
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INLEDNING

I denna uppsats ämnar vi fokusera på det psykiska lidandet och lindrandet hos cancerpatienter

i palliativ vård. Lidande innebär inte bara fysisk smärta, utan omfattar även psykiska

processer som ångest, depression, aggressivitet och känslor av hopplöshet (SOU 2001:6).

En patient i palliativ vård uttryckte att ett samtal kan lindra lidandet:

”Det är helt enkelt det att jag är så upptagen utav mina bekymmer. Har man ont

så är det så störande så det skyler på något sätt,  för andra saker som skall

göras. Men genom att prata om de här sakerna och så, skapas det en ny

möjlighet att ta tag i lite andra saker. Det är ju inte så att smärtan går över men

det som är runt smärtan lindras.” (Öhlén 2001, s.139).

En  annan patient uttryckte:

”de gjorde så gott de kunde, men det är klart att de kunde kanske frågat om

mina känslor, min ledsenhet, sorg och oro.”(Anderson & Eriksson 1988 s.26).

Cancer kan variera från behandlingsbar – kronisk – till livshotande. Cancer väcker känslor av

fruktan och ångest, oro och osäkerhet hos dem som drabbas (Feigenberg 1986). Betydelsen av

kunskap för omhändertagande och symtomlindring av patienter med obotlig cancersjukdom är

stor. Det är därför avgörande att sjukvårdspersonalen fokuserar på att identifiera och behandla

all typ av lidande. För att detta ska kunna ske, måste personalen ha förståelse för och kunskap

om de dimensioner lidandet innehåller (Beck-Friis, 1999).
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BAKGRUND

Allmänt om cancer

Kroppen består av cirka 100 biljoner celler, som under ständig och perfekt kontroll gör att alla

våra organ är lagom stora. Någon enstaka gång skadas en cell och slutar inte dela sig som den

skall. Den ger upphov till en mängd celler som kan bilda en tumör.

Tumor är det latinska ordet för knöl. Elakartade tumörceller kan förflytta sig och invadera

närliggande organ, eller följa med blod och lymfa och ge upphov till dottertumörer, så kallade

metastaser. Tumörceller med dessa egenskaper framkallar sjukdomen cancer.

En cell kan var som helst i kroppen skadas och bli en cancercell, men det är vanligare i vissa

organ. Världens vanligaste cancer är levercancer, men i Sverige är bröstcancer vanligast hos

kvinnor (40-50 års- åldern) och prostatacancer vanligast hos män (i pensionsåldern)  (Friberg,

1988).

Allt kroppens celler kan göra är bestämt av deras DNA. Att bröstcancer och prostatacancer är

vanliga beror på att celler som råkat få sitt DNA skadat, stimuleras till att dela sig av kvinnligt

respektive manligt hormon.

Det finns många ämnen som kan skada DNA och leda till bildning av onkogener (gener som

leder till okontrollerad celldelning), bland annat tobaksrökning, UV-strålar och röntgen.

Det medicinska fackspråket använder ordet cancer för elakartade tumörer som utgår från

hudens, körtlarnas och slemhinnornas celler, medan benmärgens och blodets tumörer kallas

leukemi, lymfans lymfom och mjuk- och stödjevävnadens tumörer kallas sarkom. (a.a)

Symtomen på cancer är mycket varierande och beror främst på vilket organ som drabbas. Det

är vanligt att man känner en fast eventuellt växande knöl som inte ömmar, om tumören sitter i

ytliga organ.

Behandlingen av cancer har tre syften; att bota, förebygga återfall eller lindra besvär.

Bot är i allmänhet möjlig tidigt i sjukdomsförloppet och kräver operation och eller

strålbehandling samt medicinering i form av cytostatika eller hormonbehandling. (Friberg,

1988).
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Palliativ vård

Ordet palliativ kommer från latinets pallium, vilket betyder mantel – manteln står för

lindrande åtgärder (Beck-Friis 1999).

Enligt Jeffrey (1995) är syftet med palliativ vård att maximera kvaliteten av livsupplevelsen

genom att lindra symtom och lidande. I palliativ vård skiljer man på kvaliteten och

kvantiteten i livet och man skiljer patologi från person (a.a.).

Syftet med palliativ vård är, enligt Arlebrink (1996), att göra det så bra som möjligt för den

svårt sjuke patient som passerat brytpunkten för kurativ behandling.

Detta kan ske genom att möta den sjukes behov på alla plan; fysiskt, psykiskt, andligt och

existentiellt (Arlebrink, 1996; Beck –Friis, 1999). Detta stämmer även överens med WHO` s

mål för den palliativa vården (a.a.).

Det finns olika filosofier för behandlingen av svårt sjuka och döende patienter. Den mest

kända är hospicefilosofin, som utvecklades av Cicely Saunders vid St. Christopher´s Hospice

i England under 1960-talet. Det var i hospicemiljön den palliativa vården utvecklades

(Arlebrink, 1996). Palliativ vård kan bedrivas i hemmet, på sjukhus eller annan vårdinrättning

(Twycross,1998).

Den palliativa vården innebär att aktiva medicinska åtgärder såsom operation, strålbehandling

och läkemedelsbehandling går hand i hand med information, god omvårdnad, rehabilitering

och psykosocialt stöd (a.a.).

Lagen säger att sjukvårdens uppgift i den palliativa vården är att:

”varken påskynda eller förlänga döendet, utan att hjälpa den sjuke att få avsluta

sitt liv med så lite lidande som möjligt och under så värdiga förhållanden som

möjligt”.  (SOU 2001:6).
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Lidande

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (1986), kan lidande vara ett kroppsligt eller själsligt

tillstånd, som att utstå och tåla en plåga vilken kan bero på skada eller förlust.

Lidandet hos cancerpatienter i palliativ vård är ett komplext begrepp. Begreppet omfattar det

psykiska, sociala, existentiella/andliga och fysiska lidandet (SOU 2001:6 ).

� Till den psykiska dimensionen av lidande hör förnekande, oro, ångest(1), sorg, vrede,

aggression, depression(2) och uppgivenhet. Människors känslor växlar mellan hopp, en

vilja att leva och en önskan om att få dö. Döende människor upplever ofta rädslor över att

tappa kontrollen över sin kropp och sin livssituation. Många anser att rädslan för döden

inte är lika stark som rädslan inför vägen dit.

� Det sociala lidandet handlar om att förlora de roller som man haft i livet och förlust av

make/maka- roll eller yrkesroll. Hit hör även att behöva skiljas från vänner och

närstående.

� Existentiellt och andligt lidande ligger nära varandra och handlar om de stora

livsfrågorna, som väcker tankar om livets mening, Guds existens och eventuellt liv efter

döden. Man funderar också över missade chanser i livet, framgångar och misslyckanden.

De andliga och existentiella behoven är ofta försummade och personal inom vård och

omsorg undviker i allmänhet dessa frågor trots att WHO betonar denna del i den palliativa

omvårdnaden.

� Den fysiska dimensionen av lidandet innefattar smärta, spänningar, illamående, matleda,

förstoppning, törst, klåda, konfusion, förlust av kroppsuppfattning, håravfall i samband

med behandling, muntorrhet med mera (a.a.).

(1) Ångest kan yttra sig som olust, ängslan, hjärtklappning, sömnsvårigheter, rastlöshet, kraftig vånda samt

hämmad koncentrationsförmåga, aptitlöshet och nedsatt sexualitet (Cullberg, 1999).
(2) Långvarig ångest leder lätt till depression, vilket yttrar sig genom sänkt sinnesstämning, självförakt,

aptitlöshet, viktminskning, minskad aktivitet och psykomotorisk hämning (Cullberg,1999).
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Lindrande

Enligt Svenska Akademiens Ordlista (1986), innebär lindrande att mildra och lätta, nedsätta

plågor och behandla skonsamt med avseende på sjukdom eller plåga.

Människor som lider, lat: patienter, söker sig till sjukvården för att få lindring. Ibland går

sjukdomen inte att bota och ambitionen blir då att lindra patientens lidande (Twycross, 1998).

Lindring är en personlig upplevelse precis som lidandet. Genom ett förtroligt samtal och

omsorgsfull vård kan den lidande få mod att vända sig inåt, reflektera över sitt eget liv, sitt

eget sätt att förhålla sig till livet och sin förestående död och därigenom lindras i sitt lidande

(a.a.).

Antonovsky (1991) talar om begreppet ”KASAM ”, en känsla av sammanhang.

Om lidandet, relaterat till sjukdom, innebär att man inte finner en mening i tillvaron, kan

Antonovskys teori om KASAM vara till hjälp. Han utgår från tre grundläggande värden i

livet: begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.

Exempel 1; en person som suttit i koncentrationsläger med starkt KASAM:

” Döden var inte något som hände dagligen, det hände varje ögonblick. Men vi

var avskilda från världen och, som jag sa innan, det var någonting som skedde

kollektivt och inte var riktat mot mig personligen” (a.a. s. 95).

Exempel 2; en person som suttit i koncentrationsläger med svagt KASAM:

”…Mitt liv har varit fullt av förluster, tidigare också. Livet är hårt, jag har inte

någon tro kvar på någon längre….Hela livet är fullt av problem, det är bara i

döden som det inte finns några problem…” (a.a. s. 99).

En bra vård kan lindra lidandet i livets slut genom att informera, skapa meningsfullhet och ge

en känsla av samhörighet (Beck-Friis, 1999).

När brytpunkten passerats mellan kurativ och palliativ vård, kommer de mänskliga behoven i

första hand. Det rent medicinska och tekniska intresset blir av mindre vikt. Det är vid denna
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tid under sjukdomsprocessen som vårdaren får allt större betydelse som medmänniska, och

det mänskliga mötet blir allt viktigare (Arlebrink, 1996).

Professionellt förhållningssätt

Mötet med svårt sjuka och döende människor, mötet med döden och de efterlevandes sorg, är

utmaningar som varje sjuksköterska måste ha ett bearbetat och medvetet förhållningssätt till,

både som medmänniska och i sin yrkesutövning. Enligt Mathisen, i Jahren-Kristoffersen

(1997), är detta en förutsättning för att den professionella hjälpen och omvårdnaden skall

kunna hålla måttet.

Birgegård ( Birgergård i Beck-Friis 1999), menar att när man styrs av det som på kort och

lång sikt gagnar patientens behov och inte sina egna behov, känslor eller impulser så har man

ett professionellt förhållningssätt.

För att kunna ha ett professionellt förhållningssätt krävs det, enligt Birgegård (a.a.)

att man:

� är villig att ta reda på patientens behov.

� har tillräcklig självkännedom för att särskilja sina egna behov.

� reflekterar över sitt sätt att arbeta.

Inom vården kan personlig erfarenhet, praktisk kunskap och moralisk kunskap ha en

avgörande roll. För att kunna utföra en handling på ett professionellt tillfredsställande sätt

måste man veta varför man gör handlingen. Det vetenskapliga kunskapsperspektivet måste

alltid finnas i bakgrunden av en professionell sjuksköterskas handlande (Sarvimäki, Stenbock-

Hult 1996).

Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17)

tillsammans med sjukvårdslagen (1982:763) säger att vården skall vara av god kvalitet och

tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Behandlingen skall bygga på respekt för

patientens självbestämmande och integritet samt så långt det är möjligt utformas i

samförstånd med patienten. Varje situation är unik och omvårdnaden utformas därför

individuellt.



7

Syftet med omvårdnaden är bland annat att minska lidande, samt att ge möjlighet till en

värdig död. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att undanröja smärta och obehag samt

att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner. Det är viktigt att personalen ser människan

i ett helhetsperspektiv. Omvårdnaden planeras och genomförs så att patientens självständighet

respekteras och behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Grundläggande för

omvårdnaden är ett respektfullt patientbemötande (1982:763).

Sjuksköterskan i den palliativa vården har bland annat en stödjande roll. Nödvändiga delar av

sjuksköterskans uppgifter är att ge adekvat information om exempelvis läkemedel, kroppsliga

förändringar och att hjälpa patient och anhöriga att förstå vad som kommer att hända

fortsättningsvis. Detta för att patienten ska kunna känna trygghet. För att lyckas är det

nödvändigt att ha empati, vilja och självkännedom (Beck-Friis,1999).

Twycross (1998), anser att ett professionellt bemötande innebär att sjuksköterskan framförallt

visar empati och förser patienten med medkännande, holistisk, patientfokuserad vård i det

palliativa skedet. Den holistiska vården innebär fysiska, psykiska andliga och kulturella

aspekter i interagerandet med patienten och dennes familj (a.a.).

Allmän och specifik omvårdnad

Omvårdnad skall, som all annan hälso– och sjukvårdande verksamhet, vila på vetenskap och

beprövad erfarenhet. Omvårdnad befinner sig i skärningspunkten mellan naturkunskap,

där objektivitet och hårddata är nödvändigt, och den humanistiska skolan, där nyckelorden är

förståelse och individualisering (Holmdahl 1994).

”Omvårdnadsarbetet skall befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Det förutsätter

bl.a. att riskfaktorer identifieras. Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att

berörd personal i samverkan med patienten och när så är lämpligt, även

patientens närstående, formulerar och tydliggör mål för fysisk, psykisk, social

och andlig hälsa. Omvårdnadsåtgärder spänner över ett brett fält från

högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser” (SOSFS 1993: 17).
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Omvårdnad kan vara allmän eller specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom och

medicinsk behandling och kan utföras av all personal inom hälso– och sjukvården.

Specifik omvårdnad kräver specifik kompetens och kunskap om människors normala

funktioner, sjukdomstillstånd och behandling. Kunskapen hämtas i natur-, samhälls– och

beteendevetenskap samt humaniora (SOSFS 1993:17).

SYFTE  OCH PROBLEMSTÄLLNINGAR

Syftet med arbetet är att belysa hur psykiskt lidande vid cancersjukdom i palliativ vård

beskrivs i litteraturen. Syftet är också att belysa hur lindrande av psykiskt lidande i detta

sammanhang beskrivs i litteraturen. Med utgångspunkt från att psykiskt lidande och lindrande

vid cancersjukdom i palliativ vård är flerdimensionella fenomen, ställs följande frågor:

� Hur beskrivs psykiskt lidande och lindrande i detta sammanhang?

� Hur beskrivs sociala aspekter av psykiskt lidande och lindrande?

� Hur beskrivs existentiella/andliga aspekter av psykiskt lidande och lindrande?

� Hur beskrivs fysiska aspekter av psykiskt lidande och lindrande?

METOD

Detta arbete är en litteraturstudie. En litteraturstudie syftar till att granska, vad tidigare

forskning kommit fram till inom ett visst område (Notter & Hott 1996).

För att belysa psykiskt lidande och lindrande hos cancerpatienter i palliativ vård, har

uppsatsen en deskriptiv – beskrivande kvalitativ ansats.

I denna studie används en flerdimensionell modell av lidande (SOU 2001:6) vilken beskrivs i

bakgrundsavsnittet som ett analysinstrument, för att systematisera dataanalysen och ge

struktur till läsaren. Modellen är också utgångspunkten för arbetets frågeställningar.
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Arbetssättet kan därför i huvudsak beskrivas som deduktivt, vilket kännetecknas av att en

redan befintlig teori har fått bestämma vilken information som samlats in, hur man tolkar

informationen och hur man sedan relaterar resultaten till denna teori (Patel & Davidson 1994).

Sökvägar/Sökord

Vid litteratursökning använde vi oss av databaser tillgängliga på HTU:s bibliotek i

Vänersborg och på Biomedicinska biblioteket i Göteborg.

Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar har gjorts i följande databaser: Libris som är

uppkopplad till Sveriges samtliga högskolor, Cinahl, Pub Med och  PsycINFO.

Manuell sökning av vetenskapliga artiklar har dels gjorts i referenslistor samt i vetenskapliga

tidskrifter på HTU:s bibliotek/Vänersborg och Biomedicinska biblioteket/Göteborg.

Huvuddelen av de valda artiklarna har hittats på manuell väg. De texter och artiklar som

granskats närmre efter manuell sökning valdes på grund av titlar och abstracts som stämde

överens med syftet i uppsatsen. I artiklarna har vi sedan hittat de sökord som användes vid

databassökningen.

Vid sökning på samtliga databaser användes följande sökord:

Engelska ord som kombinerades på olika sätt; anxiety, cancer, caring, treatment, nursing,

palliative, psychosocial,  suffering.

Svenska ord som kombinerades på olika sätt; bemötande, förhållningssätt, lidande,

psykosocial, palliativ, ångest.

Databassökningen resulterade i fem artiklar.

Vid sökning av böcker har vi använt oss av tidigare nämnda bibliotek samt Stadsbiblioteket i

Göteborg. Vi använde oss även av Internets Word Wide Web (Google) för viss sökning av

kompletterande information och bakgrundsdata vad gällde litteratur och författare.

Detta resulterade i två avhandlingar.

Sökning gjordes även på Socialstyrelsens hemsida efter allmänna skrifter, vilket resulterade i

två utredningar, varav en användes i resultatet.
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Urval

Ett kriterium var att artikeln behandlade cancersjuka vuxna i palliativ vård. Ett annat var, att

de behandlade olika uttryck för lidande samt metoder för att lindra lidandet. Sökningen gav

ett internationellt perspektiv på litteraturstudien, då flertalet artiklar var utländska.

Resultatet av sökningen gav 14 vetenskapliga artiklar och två avhandlingar. Dessutom

användes en utredning från Socialstyrelsen.

De vetenskapliga artiklar, avhandlingar och utredningar som valts är utgivna inom en

sjuårsperiod ( Feigenberg 1977 undantaget ).

Författare, År, Titel Syfte Metod Undersökningsgrupp

Eckerdal, G. (2001). Det
finns inga hopplösa fall.

Att tydliggöra vanliga
problem inom den
palliativa vården.

Litteraturstudie. Cancerpatienter i palliativ
vård.

Feigenberg, L. (1977).
Terminalvård- en metod
för psykologisk vård av
döende cancerpatienter.

Att beskriva en metod för
samtalsterapi.

Patientcentrerad
samtalsterapi.

Döende cancerpatienter.

Fulton, C.L. (1997). The
physical and
psychological symptoms
experienced by patients
with metastatic
breastcancer.

Att utforska nivåer av
ångest och oro hos
patienter med
metastaserande
bröstcancer.

Kvalitativ intervjustudie.
RSCL(3) och HADS (4)

användes i kliniskt syfte.

44  kvinnliga
bröstcancerpatienter
intervjuades 1-7 veckor
före sin död.

Hadfield, N. (2001). The
role of aromatherapy
massage in reducing
anxiety in patients with
malignant brain tumours.

Att undersöka effekten av
aromaterapi massage vid
oro och ångest.

Kvalitativ intervjustudie
samt klinisk observation.

Åtta  patienter med primär
elakartad hjärntumör.

Jeffrey, D. (1995).
Appropriate palliative
care- When does it begin?

Att undersöka och
tydliggöra gränsen mellan
kurativ och palliativ
behandling.

Litteraturstudie. Delvis
baserad på empiriska
studier.

Vuxna patienter med en
svår cancerdiagnos.

Kissane, D. (2001).
Demoralization syndrome-
a relevant psychiatric
diagnosis for palliative
care.

Att redovisa en teori om
en psykiatrisk diagnos-
demoraliserings-
syndromet.

Litteraturstudie. Delvis
baserad på empiriska
studier

Cancerpatienter i palliativ
vård.

Kuuppelomäki, M.; Lauri,
S. (1999). Cancer
patient´s reported
experiences of suffering.

Att belysa orsaker till
lidande

Kvalitativ intervjustudie.
Semistrukturerade
intervjuer med öppna
frågor.

32 obotligt cancersjuka
patienter.
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Författare, År, Titel Syfte Metod Undersökningsgrupp

Lees, N.;Lloyd-Williams,
M. (1999). Assessing
depression in palliative
care- Patients using the
visual analogue scale: a
pilot study.

Att undersöka om VAS-
skalan (5) och HADS (4)

skalan kan användas för
att upptäcka depression
inom den palliativa
vården.

Kvantitativ, praktisk,
klinisk studie.

Tio kvinnor, femton män,
boende på hospice.

Magill, L. (2001). The use
of music therapy- to
address the suffering in
advanced cancer pain.

Att undersöka effekten av
musikterapi- behandling
vid svår cancersmärta.

Praktisk, klinisk studie. Cancerpatienter i palliativ
vård.

McIllmurray et. al. (2001).
The psychosocial needs of
cancer patients: findings
from an observational
study.

Att identifiera
förekomsten av och
orsaker till psykosociala
behov bland
cancerpatienter.

Enkät med några bundna
svarsalternativ, några
öppna svarsalternativ.

402 cancerpatienter över
18 år med diagnos; bröst-,
colorektal-, lymfom- eller
lungcancer. Patienterna
skulle vara ca.1 månad
från ett kritiskt skede i
sjukdomen.

Prior, D. (2001). Caring in
palliative nursing:
Competency or
complacency?

Att belysa vikten av att
säkerställa värdet av
omvårdnad inom den
palliativa vården.

Litteraturstudie. Delvis
baserad på empiriska
studier.

Rydahl-Hanssen, S.
(2001). Patienters oplevde
lidelse- perspektiveret i
forhold til uhelbredeligt
kraeftsyge patienter.

Att ge en översikt över
vetenskapliga teorier över
vad lidande antas vara.

Litteraturstudie. Delvis
baserad på empiriska
studier.

Urquhart, P. (1999). Issues
of suffering in palliative
care.

Att belysa olika aspekter
av lidande.

Litteraturstudie. Cancerpatienter i palliativ
vård.

Warrén Stomberg, M.
(2000). Gäst på hospice-
en utvärdering av vården
på en hospice avdelning.

Att jämföra gästens och
anhörigas uppfattning om
vad som är meningsfullt i
vården.

Litteraturstudie, samt
semistrukturerad
intervjustudie.

Nio hospice-gäster.
Slumpmässigt valda. Sex
kvinnor, tre män.

Wikström, O. (1999).
Dödsångest.

Att utreda vad döden kan
innebära ur ett existentiellt
perspektiv.

Zabalegui; A. (2001).
Palliative nursing in
Spain.

Att belysa sjuksköterskans
roll inom den palliativa
vården.

Litteraturstudie.

Öhlén, J. (2001). Lindrat
lidande- Att vara i en
fristad. Berättelser från
palliativ vård.

Att öka förståelsen av
lindrat lidande vid
livshotande
cancersjukdom.

Avhandling. Litteratur
studie samt intervjustudie.

16 patienter med gastro-
intestinalcancer, som
befann sig vid tre olika
palliativa enheter i västra
Sverige.

(3) RSCL – the Rotterdam Symtom CheckList
(4) HADS – The Hospital Anxiety and Depression Scale
 (5) VAS – Visual Analoge Scale
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Textanalys

Artiklarna lästes först igenom med ett induktivt synsätt, bekantgörande, för att kunna finna

möjlig struktur. Vi fann att en del av artiklarna behandlade ämnet explicit/uttalat (lidande och

lindrande). En del behandlade ämnet implicit/outtalat (ångest, förlust av kontroll).

Därför blev gemensamma uttryck svåra att hitta. Vi fann dock inspiration i författningen som

uttrycker vikten av att se patienten i ett helhetsperspektiv:

”Omvårdnadsåtgärder i vid mening innebär att berörd personal i samverkan

med patienten och när så lämpligt, även patientens närstående, formulerar och

tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. ” (SOSFS 1993: 17).

I vårt resultat utgick vi från modellen på sidan 4 (SOU 2001:6) som analysinstrument.

Eftersom modellen beskriver begreppet lidande i fyra dimensioner av lidande: psykiskt,

socialt, existentiellt/andligt och fysiskt och arbetets frågeställningar beaktade både lidande

och lindrande blev det åtta beskrivningskategorier. Två i varje dimension vilka var relevanta

för litteraturstudien;

� Psykiskt lidande.

� Lindrande av psykiskt lidande

� Sociala aspekter av psykiskt lidande

� Sociala aspekter av psykiskt lindrande

� Existentiella/andliga aspekter av psykiskt lidande

� Existentiella/andliga aspekter av psykiskt lindrande

� Fysiska aspekter av psykiskt lidande

� Fysiska aspekter av psykiskt lindrande

Eftersom modellen av lidande (SOU 2001:6) är flerdimensionell var det ibland svårt att

avgöra inom vilken dimension – kategori datamaterialet skulle kategoriseras. Repstad (1993),

skriver att vid kvalitativa metoder överlappar ibland beskrivningskategorierna varandra, just
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därför att ett fenomen kan ses ur olika synvinklar. Detta innebär att de olika kategoriernas

gränser blir något oklara. Det är dock viktigt att se att delarna hör ihop för att kunna se och

förstå en helhet i materialet.

För att se hur delar och helhet hör ihop valdes först att beskriva lidande och lindrande i de

olika dimensionerna – kategorierna var för sig. Därefter gjordes en syntes av beskrivningarna

av de bägge kategorierna i de fyra dimensionerna. Var och en av dessa fyra synteser

åskådliggjordes sedan med en översiktsfigur (numrerade 1-4). Slutligen sammanfattades hela

resultatet i en helhet.
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RESULTAT

Psykiskt lidande

Baugh ( Baugh i Urquhart  1999), påstår att kontroll är fundamentalt viktigt i livet. Han anser

att förlust av kontroll i livet är en av de mest skrämmande upplevelser en individ kan

genomlida. Detta fenomen kallas ”loss of control”. Många associerar automatiskt ordet cancer

med ”loss of control”, smärta och död (a.a.; Jeffrey 1995).

Enligt Eckerdal (2001) kan psykologiska orsaker till ångest bero på att den som tidigare

upplevt svår smärta, är rädd för att plågorna skall komma tillbaka.

Det psykiska lidandet består också till stor del av rädsla för att aktivitet och samvaro

successivt kommer att övergå till passivitet, meningslöshet och social isolering. I samband

med detta upplever patienterna ångest, isolering, ilska och depression (a.a.).

Detta illustreras med följande citat, hämtat från ett samtal med en patient;

”Ensamheten är det svåra. Den kommer mer och mer in på mig. Förr har jag

aldrig känt något obehag av att vara ensam, men jag har börjat göra det nu”.

(Öhlén 2001,s.119).

Kissane (2001) uppmärksammar läsaren på något han kallar demoraliseringssyndromet;

ett psykiatriskt tillstånd som ofta är synligt inom palliativ vård och kännetecknas av

meningslöshet, hopplöshet och existentiell stress. ” I can´t see the point anymore, there`s no

reason to go on” (Kissane, 2001 s.12), är typiska ord från patienter med

demoraliseringssyndromet.

Kissane skiljer mellan depression och demoraliseringssyndromet. Syndromspatienterna kan

exempelvis lättare uppleva vardaglig njutning (god mat, bra musik), medan den deprimerade

inte alls kan ta till sig denna njutning i vardagen. Om man inte behandlar

demoraliseringssyndromet leder det till depression (a.a.).
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Fulton´s (1997) studie syftade till att utforska nivåer av ångest och oro hos patienter med

avancerad metastaserande bröstcancer i en intervju som skulle bli den sista i deras liv.

Patienterna ombads att värdera symtom de upplevt den senaste veckan med hjälp av två olika

mätinstrument (RSCL och HADS). Resultatet visade att hälften av cancerpatienterna i livets

slutskede upplevde depression och att mer än hälften upplevde ångest och oro (a.a.).

Lindrande av psykiskt lidande

Urquhart (1999) skriver att sjuksköterskor som är medvetna om patientens sårbarhet, genom

ödmjukhet och öppenhet kan återetablera en känsla av kontroll hos patienten. Detta kan i sin

tur leda till att patienten utvecklar förbättrade copingstrategier och genom det minskar ångest

och depressionsnivån (a.a.).

Med coping menas, enligt Warrén Stomberg (2000), att människan försöker bemöta, bemästra

och på ett ändamålsenligt sätt anpassa sig till den situation hon befinner sig i. Att ta stöd från

sin omgivning och bevara sin förmåga att påverka situationen, är gemensamma drag för

copingstrategier. För att en copingstrategi skall bli framgångsrik krävs en stark jagstyrka och

ett socialt stöd runt om kring patienten (a.a.).

Warrén Stomberg (2000) skriver vidare att självbestämmande vid smärtbehandling visat sig

vara psykiskt gynnande. Då patienterna själva gavs tillfälle att ta kontrollen över sin

smärtbehandling användes lägre doser av smärtstillande läkemedel jämfört med då personalen

kontrollerade behandlingen. Det visade sig att den mängd läkemedel som patienterna ansåg

sig ha behov av, enbart var så mycket som krävdes för att patienterna tyckte sig kunna

behärska sin situation. Detta, anser Warrén Stomberg (a.a), tyder på att det centrala i

smärtbehandlingen inte är att smärtan tas bort helt utan att patienterna själva har en viss

kontroll (a.a.).

Urquhart (1999) har i sin artikel innefattat Davis och Oberles undersökning som beskriver

vikten av en stödjande funktion hos den palliativa sjuksköterskan. Sex dimensioner

identifierades; värderande, mötande, stärkande, görande, finna mening och bevara integritet.

I arbetet kan detta förverkligas genom ”empowerment”; att stärka patienten och hans/hennes

självkänsla, sätta realistiska mål och stödja i fysiska, sociala eller psykiska avseenden.
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Forskningen poängterar den holistiska andan och det tillåtande och lyssnande

förhållningssättet hos sjuksköterskorna som gör att patienterna känner sig fria att uttrycka sina

behov (a.a.).

Patienten måste inte nödvändigtvis fokusera på behandlingen, utan på vad som är möjligt och

realistiskt. Hoppet har beskrivits som en inre styrka som kan berika livet för individen.

Sjuksköterskan, som en extern faktor, befinner sig i en position där hon kan få patienten att

hoppas inom ramen för vad som anses realistiskt. Med hjälp av terapi kan patientens

individualitet och egenvärde stärkas, och därigenom bibehålls hoppet (Urquhart, 1999).

Öhlén (2001) talar om att patienterna kan lindra sitt lidande om de kan vara i vad han kallar

en fristad. Att vara i en fristad innebär att personer med livshotande cancersjukdom upplever

tid och rum att vara sig själv i, på sina egna villkor. Den som befinner sig i en fristad har

möjlighet att reflektera över livets gränssituationer, uppleva mening i lidandet samt finna mod

att leva och att dö. Att vara i en fristad kan ge en hemkänsla som ger ro, vila, tillförsikt och

ökad livslust för den lidande.

Feigenbergs (1977) psykologiska vård av döende, hans metod, kan kallas en praktisk, klinisk

tillämpning av ett förhållningssätt eller en vårdideologi. Metoden innebär att terapeut, eller

annan lämplig utbildad personal, tillsammans med en terminalt sjuk cancerpatient som vårdas

i palliativ vård, etablerar en nära och personlig kontakt genom återkommande samtal fram till

patientens död. Feigenberg väljer att ställa de psykologiska behoven i centrum och enbart ha

kontakt med den sjuke. Han utesluter, för egen del, all kontakt med de anhöriga och annan

sjukvårdspersonal. Metoden syftar till att ge maximal psykologisk kontakt mellan patient och

terapeut och att båda allteftersom blir så trygga med varandra att de släpper motstånd och

reservationer.

Feigenberg menar att den döende alltid har konflikter, problem och frågor som å ena sidan är

för plågsamma för honom att bära ensam, och å andra sidan vet att de väcker oro och ångest

hos den som måste ta del av dem. Patienten måste få uppleva att han verkligen får ta upp sina

innersta tankar, frågor, farhågor och att dessa möter ett gensvar. Öppnast möjliga dialog

eftersträvas, verbalt och ickeverbalt (a.a.).
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Enligt Magill (2001) finns det olika metoder att lindra det psykiska lidandet. En metod är

musikterapi, som kan ge röst åt inre känslor och på så sätt innebära en länk till inre styrka,

stunder av lättnad och avslappning, återuppbyggande av identitet och existens. Musik är

mångdimensionellt till sin natur och terapin kan erbjuda en mängd fördelar för patienter som

genomlider smärta och ångest i samband med svår cancer. Dessutom kan musik nå bortom

ord, väcka till liv minnen och associationer och leda till insiktsfullt reflekterande i existentiellt

syfte. I samband med musikterapin strävar terapeuten efter närvaro, öppenhet och kreativitet,

och att hjälpa patienten att utveckla copingmekanismer och livskvalitet. Musikterapi är en

ovärderlig resurs för reducerande av lidande i palliativ cancervård (a.a.).

Samtalsterapi, avslappning och kognitiv terapi är andra bra behandlingsalternativ för att lindra

ångest och oro. (Kissane 2001; Fulton;1997).

Enligt Lees (1999) är det fastslaget att depression hos palliativa cancerpatienter sällan

diagnostiseras och därför inte heller behandlas. Det är svårt att skilja mellan depression och

vanlig nedstämdhet/sorgsenhet. Olika mätinstrument används för diagnostisering av

depression och ångestsymtom. VAS är ett diagnosticeringsinstrument som är välkänt inom

vården. Det används bland annat för att diagnosticera smärta och psykiskt känsloläge hos

psykiatriska patienter.

Lees tycker att VAS är ett bra hjälpmedel för patienter i palliativ vård eftersom det är ett

snabbt och lättanvänt hjälpmedel.  I sin diskussion nämner han vikten av att inte använda sig

av ett alltför komplicerat diagnosticeringshjälpmedel som tröttar ut de svårt sjuka patienterna

(a.a.).

Enligt Urquhart (1999) är patienternas uttryck för lidande individuella och svårbedömda.

Tidigare erfarenheter och olika personligheter influerar patienternas åsikter. Möjligheten att

gradera lidandet kan hjälpa sjuksköterskan att bestämma dess natur. En av de mest effektiva

skalorna att använda i palliativ vård är enligt Urquhart (a.a.), RSCL, vilken är specifik

angående sjukdom och individuell angående patienterna.
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SAMMANFATTANDE ANALYS – psykiska aspekter

Cancerpatienters lidande ur ett psykologiskt perspektiv kan delas upp i ångest, depression

samt upplevelser av förlust.

Enligt SOU:s definition (2001:6), ger lidandet upphov till bland annat aggression, oro,

depression och ångest. Eckerdal (2001) delar denna åsikt och tillägger att även rädsla för

smärta, meningslöshet och isolering kan leda till ångestsymtom.

Kissane (2001) tar även han upp psykiatriska tillstånd som är vanliga inom palliativ vård.

Han anser att demoralisation; känslor av meningslöshet och existentiell stress, obehandlad kan

leda till depression.

Det är enligt Lees (1999), ett klart problem att diagnosticera depression hos palliativa

cancerpatienter eftersom det kan vara svårt att avgöra när ”vanlig sorgsenhet” övergått till

depression. Urquhart (1999) är inne på samma linje och menar att möjligheten att gradera

lidandet kan vara värdefullt då patienternas individuella uttryck för lidande kan vara

svårbedömt.

Det värsta som kan hända i en människas liv är att förlora kontrollen över det, enligt Baugh.

(Baugh  i Urquhart 1999). Han kallar situationen ”loss of control”. Förlustens betydelse inför

döden styrks av dels Feigenberg’s förlustteori (1977), som innefattar ”förlust av identitet”,

och Mc Illmurray  et al. (2001), som i sin studie visar att ” hjälp att behålla en känsla av

kontroll i mitt liv” var ett fundamentalt behov hos patienterna.

Warrén Stomberg (2000) beskriver vikten av självbestämmande hos patienterna angående

smärtlindring. Det viktigaste var inte att smärtan togs bort helt, utan att patienterna själva fick

viss kontroll över sin egen behandling.

Det psykologiska lindrandet handlar främst om att med olika metoder hjälpa patienten att

acceptera sin svåra situation. Ett sätt för patienten att hantera sin situation, är enligt Urquhart

(1999), Warrén Stomberg (2000) och Magill (2001), att utveckla copingstrategier.

Författarna anser alla, att stöd från omgivning och sjukvårdspersonal samt stärkande av

patientens självkänsla och integritet är viktigt i arbetet med att återetablera en känsla av

kontroll hos den sjuke.



19

Strategierna skiljer sig dock, då Magill (a.a.) beskriver musikterapi som en metod att sträva

efter livskvalitet och utvecklande av copingmekanismer, medan Urquhart (1999) menar att

hopp och fokusering på det som är möjligt och realistiskt, stärker egenvärdet och förmågan att

hantera sin sjukdom.

Feigenberg (1977) hävdar att det psykologiska stödet från familj och vårdpersonal ofta är

bristfälligt och att patienter upplever det som svårt att dela med sig av ångestkänslor inför

döden. Hans metod skiljer sig från andra terapeutiska ideologers, då han anser att den döende

behöver etablera en personlig och totalt separerad kontakt med exempelvis en terapeut, som

genom dialog lotsar patienten genom ångest och funderingar.

I frågan om hur man bäst hanterar svåra situationer, kallar Öhlén (2001) det att försätta sig i

en fristad; att uppleva tid och rum att vara sig själv i och samtidigt finna mening med sitt

lidande. Han betonar att sökandet efter mening bör ske inom individen själv och att det kan

leda till tillförsikt och ett mer positivt tänkande.

Figur 1. Översikt av litteraturens beskrivningar av psykiskt lidande och lindrande vid cancersjukdomar i
palliativ vård.

Lidande:

� Loss of control

� Ångest

� Demoralisering

� Depression

Lindrande:
� Copingstrategier

� Delaktighet

� Stödjande förhållningssätt

� Skapande av fristad

� Samtalsterapi

� Musikterapi

� Noggrann diagnosticering
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Sociala aspekter av psykiskt lidande

Social ångest innebär oro för bland annat hur det skall gå för de efterlevande. Har min fru råd

att behålla huset? Vem skall ta hand om barnen? Ansträngda familjerelationer och

konfrontationer kan leda till att tryggheten och planerna inför framtiden raseras, ångesten

finns kvar (Eckerdal 2001).

I en studie, som redovisas av Jeffrey (1995), gjord på cancerpatienter som haft sjukdomen i

flera år, åskådliggörs att den mest påfrestande tiden för patienterna var när de just fått

diagnosen eller när de lämnat sjukhuset och blev tvungna att konfronteras med sin

vardagsmiljö. Relationerna till andra människor förändrades, ofta negativt.

I Öhlén (2001) exemplifieras detta bland annat genom följande patientcitat:

” Folk vänder ju sig ifrån en när man blir sjuk. Det är inga som vill träffa en

när man är sjuk. Det blir tyst…”(Öhlén a.a. s.97).

Jeffrey (1995) menar, att de flesta av patienterna hade problem som rörde samvaron med

andra: kommunikationssvårigheter med partnern, familjen och vännerna. Andra upplevda

problem var sömnstörningar, förändrade matvanor och förändringar i utseendet (a.a.).

En patient upplevde att kommunikationssvårigheter mellan henne och läkaren gav ångest:

” Om du fick beskedet att gå hem och samla era barn och tala om vad ni har

ouppgjort, så tror du väl att det är allvarligt, ont om tid. Klart jag blev skärrad.

Min man och jag förstod att det var bråttom, sedan har det ju gått ett och ett

halvt år nu. Det kändes efter ett tag som dom tänkte ”jaså lever hon ännu?”. Så

pratade även hemsjukvården i början, att det bara var en kort tid kvar.” (Öhlén

2001, s.112).

McIllmurray et.al. (2001) har gjort en studie bland cancerpatienter i syfte att identifiera

förekomsten och bidragande orsaker till psykosociala behov. De mest uttalade behoven var de

som relaterade till vårdpersonal, information och stödverksamhet. Uttryck som patienterna

använde var; ”vårdpersonal som lyssnar på mig”, ”hjälp att behålla en känsla av kontroll i mitt

liv” och ”information om behandlingsplaner och mediciners biverkningar” (a.a.).
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Feigenberg (1977) redogör i sin avhandling ”Terminalvård” för en mängd förluster

människan gör inför döden. Förlusterna berör främst sociala aspekter som påverkar patienten.

Förlust av livsinnehåll och förlust av medmänniskor innebär att de dagliga rutinerna som att

vandra i naturen, lyssna på musik, umgås med vänner, nu successivt avtar.

Banden till arbetskamrater och familjemedlemmar bryts. Världen blir mindre. Små ting blir

stora (a.a.).

En förklaring till varför den sjuke upplever sig övergiven, kan förklaras av anhörigas rädsla

för döden. Dessa rädslor ger upphov till känslomässig konflikt som behöver bearbetas för att

kunna möta den sjuke (Wikström 2000; Jeffrey 1995; Feigenberg 1977).

Sociala aspekter av psykiskt lindrande

Warrén Stomberg (2000) menar att det viktigaste målet för personalen inom hospice är att

skapa tillit hos gästen (patienten), ge anhöriga möjligheter att vara delaktiga i vården och

möjligheter att påverka den. Personalen bör eftersträva öppenhet mellan sig själva, patient och

anhöriga. Genom att lyssna aktivt och hjälpa patienten att acceptera av sin situation ges tid till

eftertanke och försoning , vilket är mycket viktigt för den döende (a.a.).

Enligt Öhlén (2001) är det viktigt att den som lider får möjlighet att känna förtrolighet och

slippa ytlig samvaro. Det är också viktigt att vårdpersonal på ett äkta sätt uttrycker sin vilja att

ge omsorg och därigenom undviker att ge patienten en känsla av uppoffring. Personer som

arbetar med döende patienter måste se möjligheter och inte svårigheter i mötet med den sjuke.

Vårdpersonalen bör försöka se patienters olika uttryckssätt för psykiskt lidande. Om en

patient lider av exempelvis slembildning, smärta eller hinder i att äta kan det vara en

förevändning för patienten att även berätta om sitt psykiska lidande (a.a.).

I personliga möten med andra patienter i liknande situationer, kan den lidande få ökad

förståelse för sin situation och finna mening i lidandet. Vissa upplever lättare tröst i sin

ensamhet medan andra finner den i gemenskap. Öhlén (2001) skriver vidare att;
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”Avgörande för att vara i en fristad är att personen upplever ett utrymme som

ger trygghet och ro att vara sig själv, såväl ensam som i samhörighet med

andra. I en sådan fristad är det vidare den lidandes upplevda tid som råder.”

(a.a. s.178).

I vår kultur delar vi sällan sovrum med okända människor. Däremot är det vanligt att vi, då vi

blir sjuka och behöver vård, tvingas dela rum med andra. För att den döende ska få ro till

reflektion är det, naturligt nog, en tydlig intention inom hospicevården att varje gäst ska ha ett

enskilt rum (Warrén Stomberg, 2000).

Författaren framhåller att om man som sjuk kan påverka sin situation och om valmöjligheter

ges, upplever den sjuke en viss självständighet och därmed stärks självkänslan. Det kan

innebära att själv bestämma när man vill äta eller kanske välja bort en inplanerad dusch. Om

man som sjuk kan påverka sin situation så känns den ”sociala världen” runt omkring närmare

(a.a.).

Samråd med patienten och respekt för patientens självbestämmande och integritet är ett

utgångsläge för all vård och finns också reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763

(Wilow, 2000).

Urquhart (1999) påpekar att professionella sjukvårdare som jobbar med cancerpatienter i

palliativ vård, inte kan ge tillbaka vad sjukdom, behandlingar och slutliga diagnoser tagit ifrån

dem. Sjuksköterskor inom palliativ vård bör fokusera på det som är möjligt, det som går att

nå. Eftersom lidandet och dess uttryck är individuellt, kommer patienter att reagera mycket

olika över sin situation. Det är därför oerhört viktigt att avsätta tid till att lyssna om

patienterna vill berätta om sina känslor. Urquhart har i sin artikel citerat Jackson som säger att

sättet vårdaren lyssnar på är viktigt och föreslår att ”listening in depth and with empathy is a

crucial element in healing” (a.a.).

Zabalegui (2001) påpekar att en annan av sjuksköterskans roller, som kan ge patienten ökat

välbefinnande är att vara en länk mellan patienten, familjen och vårdteamet. Det innebär att

hjälpa patienten förstå komplexiteten i den kliniska vården, ge information mellan vårdgivare

och vårdtagare och hjälpa, stötta och undervisa familjemedlemmar och bekanta.

Sjuksköterskan samarbetar med läkarna och hjälper till med att förklara diagnoser och
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prognoser till patienter och deras familjer. Ofta blir den information patienten fått av läkaren

inte helt förstådd. Kommunikation och information mellan sjuksköterska och patient är därför

en viktig del i vården (a.a.).

Feigenbergs (1977) metod, ur social aspekt, har inte för avsikt att utestänga anhöriga från den

döende. Men av historiska, sociala eller psykologiska skäl är familjebanden många gånger

ambivalenta eller av sådan natur att de anhöriga varken kan, orkar eller vill ge stöd. Den

döende kan ha konflikter, frågor eller problem som han varken kan eller vill diskutera med

sina anhöriga. Resultatet innebär att terapeuten i många fall blir den som patienten vet alltid

kommer att finnas där, oavsett vad som händer (a.a.).

Enligt Wikström (2000) är tre förhållanden absolut avgörande för bemötandet i dödens närhet,

vid sidan av maximalt utnyttjad medicinsk behandling. Först krävs kunskaper om

psykologiska och existentiella frågor. Dessa är viktiga i behandling, bedömning och

beskrivning av döendet. Wikström påstår att empati sannolikt går att lära sig. Det innebär en

upptränad beredskap att ta in och förstå en annan person. Det gäller att varken tycka om eller

tycka synd om patienten, utan att leva sig in i dennes värld.

Fortsättningsvis menar Wikström att självkännedom inte går att läsa sig till. Det handlar

snarare om att under handledning öva sig i att känna igen hur patientens oro accentuerar ens

egen oro. Man måste ha fått hjälp att klargöra sin egen existentiella oro och rädsla inför

döden, så att man inte blandar ihop den med patientens oro (a.a; Urquhart 1999).

Andra bra sociala behandlingsmetoder är enligt Kissane (2001) och Kuuppelomäki (1999)

stödjande samtal och familjemöten.

SAMMANFATTANDE ANALYS – sociala aspekter

I resultatet beskrivs socialt lidande som något som främst relaterar till förhållanden med

personer i patientens omgivning. De personer som har en inverkan på patientens sociala

välbefinnande, är främst anhöriga och vänner, men också vårdpersonalen som får en mer
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betydelsefull roll ju mer sjukdomen avancerar (Eckerdal 2001; McIllmurray et 2001; Jeffrey

1995;  Feigenberg, 1977;  Wikström 2000; Öhlén 2001.).

Resultatet visar att vårdpersonalens relation med patienten har en central betydelse (Warrén

Stomberg 2000; Urquhart 1999; Zabalegui 2001). Vårdpersonalen måste lyssna aktivt efter

patientens farhågor och förklara den information som inte blivit förstådd. Genom att vara en

länk mellan läkare, anhöriga och patient, minskar risken för missförstånd (Zabalegui 2001;

Urquhart 1999).  För att öka patientens känsla av självständighet, kan vårdpersonalen försöka

att se möjligheter och stimulera patienten till lämpliga val i sin vardag ( Warrén Stomberg

2000; Urquhart 1999; Öhlén 2001).

Allvarlig sjukdom kan verka skrämmande på friska människor. Kommunikationssvårigheter

kring svåra frågor, kan bidra till att de närmaste drar sig undan den sjuke, och patienten kan

känna sig övergiven (Feigenberg a.a.; Jeffrey a.a.; Öhlén a.a.).

Genom att stödja anhöriga stöds indirekt patienten. Genom öppenhet mellan personal, patient

och anhörig, kan sjuksköterskan hjälpa den sjuke och hans närmaste att nå varandra (Warrén

Stomberg a.a.). Familjetillhörigheten och vänskapsbanden är av olika karaktär under livets

olika faser, och Feigenberg (a.a.), betonar vikten av att vårdpersonalen finns tillhands för den

sjuke, då relationerna till de anhöriga är ansträngda.

Faktorer i den omgivande miljön kan också bidra till lindring. Genom att slippa bli påtvingad

social kontakt i form av delat rum, kan patienten få ro till reflektion. Behovet av att vara

ensam är individuellt. Några kan finna ökad förståelse för sin situation genom personliga

möten med patienter i liknande situation (Öhlén a.a.).
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Figur 2. Översikt av litteraturens beskrivningar av sociala aspekter av psykiskt lidande och lindrande vid
cancersjukdomar i palliativ vård.

Existentiella/andliga aspekter av psykiskt lidande

När man är sjuk och ligger inför döden, kan tankarna skölja över en om och om igen, och i

dess kölvatten kommer ångesten. Det finns många frågor och få svar (Eckerdal, 2001).

Öhlén (2001) belyser hur dessa frågor kan se ut genom att citera en patient;

”Känns inte livslusten, vad ska man kämpa för då? Ja, vad är det för mening

med mitt liv nu? Att bara vara till för mina nära? Det är konstiga känslor. De

går inte att förklara. Jag vill ju leva men någonting är slut.” (Öhlén a.a. s. 114).

Existentiell ångest kan enligt Eckerdal (2001) omfatta ifrågasättandet av livets mening,

varifrån vi kommer och vart vi tar vägen, varför lidandet finns och varför det finns så mycket

orättvisa.

Ibland har de svåra tankarna en religiös prägel; ”Hur kan Gud tillåta detta?”   ”Hur skall det

gå för mig efter döden?”. Eckerdal (a.a.)  kallar det frågor kring himmel och helvete.

Wikström (2000) skriver i sin utredning att begreppet existentiell smärta kopplas till den oro

eller ångest som uppkommer som en reaktion på vår egen eller andras dödlighet och på hur vi

uppfattar dödligheten som tillstånd;

”man vill inte kännas vid, man vämjes vid, blir skräckslagen eller resignerar

inför tanken på sin egen död” (a.a. s.11).

Lidande:

� Ansträngda familjerelationer

� Förändrade attityder  i

omgivningen

� Kommunikationssvårigheter

� Förlust av vänner

Lindrande:

� Tillit – öppenhet

� Möjlighet till avskildhet

� Undervisning – information

� Att stödja samverkan

� Empati och självkännedom

� Stöd till familjen
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Warrén Stomberg (2000) hänvisar till filosofen Kierkegaards tankar, då hon menar att vi ser

tillbaka på livets tidigare skeden och de valmöjligheter vi haft. Då människan får en allvarlig

sjukdomsdiagnos ser hon på sitt förhållande till tiden på ett annat sätt(a.a.).

Människan påverkas av sin egen upplevelse av lidandet och meningen med livet då hon bär

med sig tidigare erfarenheter, framtida förväntningar av lidandet, tro i livet och kulturella

föreställningar. Lidandet innebär sårbarhet och en avsaknad av mening (Öhlén 2001).

McIllmurray et.al (2001) beskriver i sin patientstudie att behov som relaterar till identitet,

emotionella och andliga frågor sällan är uttalade, men förekommer (a.a.). Ett vanligt intryck

hos personal som arbetar med cancerpatienter i palliativ vård, är att de existentiella frågorna

kan finnas hos alla och kan ha en likartad innebörd. Det som skiljer är språket och sättet att

uttrycka sig (Eckerdal 2001).

Existentiella/andliga aspekter av psykiskt lindrande

Enligt Kissane (2001) kan existentiella funderingar och tankar ligga till grund för psykiskt

lidande. Han anser det vara av vikt att vårdpersonalen hjälper patienterna att utforska attityder

om mening och hopp, och att lyssna på deras önskan om att söka en ny mening och roll i livet

(a.a.).

Samtal för att lindra andlig/existentiell ångest kan enligt Eckerdal (2001) underlättas genom

att fråga ”Är det något du är rädd för?” och  be patienten berätta.

Eckerdal (a.a.) menar att man bör erbjuda tillfällen till samtal när ångesten syns och då skjuta

in frågor, ledtrådar och bekräftelser. Genom att lyssna lindras ångesten. Det är inte angeläget

att försöka leta efter svar på alla patientens frågor. Patienter som står inför slutet av sitt liv

ställer ibland frågor som; ”Varför jag?” och ”Vad är meningen med mitt liv?”, vid sådana

tillfällen krävs känslighet och empati (Urquhart 1999).

Samtal om religion kan vara så utlämnande att det känns skrämmande att föra samtalet med

samma person som utför omvårdnadshandlingar och behandlar kroppsliga plågor. Det är

sällan fel att erbjuda patienten kontakt med någon från kyrkan. De är experter på att lyssna

och de har tystnadsplikt (Eckerdal 2001).
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I sin artikel talar även Kissane (2001) om att vårdpersonalen skall kontakta sina kollegor vid

uppkomna problem som de själva inte är utbildade att klara av. Han nämner grupperna diakon

och präst samt kurator/psykolog (a.a.). Den sjuke kan ibland önska få bearbeta sina frågor

med någon som är utanför familjen och vårdpersonalen (Warrén Stomberg 2000).

Personal från kyrkan kan uppskattas då det är svårt att klä tankarna i ord. Inom religionens

sfär kan man få hjälp att hitta symboler som tydliggör tankarna då orden fattas (a.a.).

Enligt Wikström (2000) kan religion tolka lidande och skapa en känsla av förtröstan genom

böner. Den viktigaste tanken är den på det gudomliga livet som redan finns här i tillvaron,

men som har sin förlängning efter döden. Religionspsykologisk forskning visar att ju mer

religiös livshållning en person har, desto mindre dödsångest. I behandlingsarbetet måste man

beakta symboler, värden och riter som en människa använder sig av som frisk och som ger

henne mening, mod och mål även som sjuk (a.a.).

Heyes –Moore ( Heyes –Moore i Urquhart 1999), anger att meningsfullhet håller oss vid liv,

inte bara fysiskt, utan också psykiskt och andligt. Han beskriver andlig smärta som ”soul

pain”, vilken sjuksköterskan endast når genom att etablera ett nära förhållande med patienten.

Andligt lindrande innebär verbal kommunikation där sjuksköterskan kan använda uppmuntran

och aktivt lyssnande för att på så sätt ge patienten möjlighet att arbeta sig igenom sin smärta.

Men om patienten själv inte känner sig ha fått acceptans för sin situation, så kommer han,

oavsett utomstående stöd, att fortsätta lida (a.a.).

Enligt Öhlén (2001) bör man hjälpa patienten som lider att bli sedd som person och bekräftad

i sin existentiella situation. En persons möjligheter att stanna i sin fristad hänger bl. a på vad

personalen gör omvårdnadsmässigt. Omvårdnaden, enligt Öhlén, innebär att man tar ett

ansvar i att påverka den lidandes möjligheter att finna mening. Att se den andres lidande kan

också innebära att tillitsband knyts mellan personerna. När en människa söker efter mening,

lust och hopp förskjuts uppmärksamheten från de kroppsliga symtomen. Denna förskjutning

gör att lidandet lindras eftersom fokuseringen riktar sig mot den lidande personens värdighet

och känslan av att höra samman (a.a.).
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SAMMANFATTANDE ANALYS – existentiella/andliga aspekter

En människas existentiella lidande bottnar i en förlust av mening. Patienten har frågor kring

himmel och helvete som är svåra att svara på, detta mynnar ut i ångest och oro (Eckerdal

2001). Denna förlust av mening kan lindras med hjälp av samtal med den döende patienten.

Det viktigaste i lindrandet av existentiellt lidande, är att kunna lyssna (Urquhart, 1999;

Eckerdal, 2001) och stödja den sjuke i sitt sökande efter mening (Kissane 2001; Wikström

2000; Öhlen 2001). Eckerdal (2001), Kissane (2001) och Warrén Stomberg (2000) uttrycker

att andra professionella lyssnare med tystnadsplikt såsom präst eller kurator, kan vara till stor

hjälp för patienten och att man som sjukvårdspersonal inte ska tveka att kontakta någon av

dessa.

Warrén Stomberg (a.a.) menar att patienter vid livets slut reflekterar över sitt liv och de val de

gjort. Ångest och oro uppkommer enligt författaren om patienterna ångrar saker de gjort eller

inte hann med att göra. Urquhart (1999) menar att det från vårdarens håll alltid krävs

känslighet och empati i mötet med den döende patienten och genom att etablera ett nära

förhållande med patienten, ger man denne en möjlighet att dela med sig av sina innersta

tankar. Öhlén talar här om ett tillitsband som knyts mellan patient och personal.

Figur 3. Översikt av litteraturens beskrivningar av existentiella/andliga aspekter av psykiskt lidande och

lindrande vid cancersjukdomar i palliativ vård

Lidande:

� Ifrågasättande av

livets mening

� Tillbakablickar i

livet

Lindrande:

� Det öppna samtalet

� Religionens roll

� Kollegial samverkan
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Fysiska aspekter av psykiskt lidande

Smärta, andnöd och illamående är exempel på symtom som i varierande grad leder till ångest.

Rädsla och ångest leder till kroppsliga yttringar som snabbare andning, puls– och

blodtrycksökning, insomningssvårigheter, ökad muskeltonus m.m. Detta samspel kan leda till

en ond cirkel med ökade symtom och ökad ångest (Eckerdal 2001).

Sömnbrist, abstinens och en del läkemedel är andra faktorer som kan leda till ångest

(Eckerdal a.a.; Fulton 1997; Kuppelomäki 1999).

Rydahl Hansen (2001) bekräftar detta och gör gällande att 60-90 % av patienter med långt

framskriden cancersjukdom har flera typer av behandlingskrävande kroppslig smärta.

Smärtan kan betyda att patienten förlorar kraft att påverka sin situation och därmed mister

inflytande (a.a.).

En patient som Öhlén (2001) intervjuade sade;

”Sedan blir det värre och värre i mina fötter och händer. Jag blir mer medveten

om att det inte är som förr. Det blir lite ångest. Annars vet man ju inte, så

funderingarna kommer och går. Hur länge får man vara så här frisk, hur länge

får man leva?” (a.a. s. 113).

I Rydahl-Hansens (2001) litteraturstudie finner man en undersökning gjord av Flaming, som

skildrar sjuksköterskors beskrivningar av hur de uppfattar patienternas lidande. Han finner att

patienterna, enligt sjuksköterskorna, kan uppleva tre olika former av fysiskt lidande:

� Ständigt lidande (unrelenting suffering), vilket består i att patienterna kan känna sig

pinade, uttröttade och maktlösa på grund av att de fysiska symtomen kontinuerligt

angriper kroppen, samtidigt som symtomen varken lindras eller förvärras.

� Nödvändigt lidande (required suffering), som tillfredsställer egna eller främst andras

förväntningar på patientens tillstånd. Det kan exempelvis handla om att mot sina innersta

önskningar genomgå ännu en cytostatikabehandling av hänsyn till familjens förväntningar

om att kämpa in i det sista.

� Påtvingat lidande (forced suffering), innebär att patienten kan känna sig pressad eller

tvingad att delta i diverse undersökningar som han/hon deltar i p.g.a. personalens

förväntningar eller rutiner (a.a.).
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Fysiskt lidande är en stor del av lidandebegreppet och det anses att patienter inte kan

handskas med andra problem och svårigheter innan den akuta fysiska smärtan är lindrad.

Även om lindrandet av den fysiska smärtan  minskar lidandet, så upplever många striden

förlorad, då deras kroppar ger efter för sjukdomsprogressen (Urquhart, 1999).

Fysiska aspekter av psykiskt lindrande

Öhlén (2001) säger att omvårdnad med inslag av vardaglighet betonar det konkreta i

människans livsvärld. Att få hjälp med det som kan tyckas självklart i vården är betydelsefullt

och hur det utförs är av mycket stor betydelse

I den bekanta vardagligheten kan människan känna sig hemma. Hjälpen en patient får att

kunna äta sin frukost i lugn och ro kan ge tid för reflektion och luftstrålar i ett varmt bad kan

möjliggöra lindrat lidande. En patient uttrycker;

”Det tar tid att komma till ro och att uppskatta sådana här småsaker, som att

kunna be om en kopp te eller att få håret tvättat. Men det tar tid att vänja sig för

att finna ron och känna att man uträttar saker.” (a.a. s.140).

När den lidande upplever sig sedd och betydelsefull som person av sin vårdare, kan det öka

personens möjligheter att ta emot omsorg och beröring. En vårdares händer som känns trygga

kan medverka till lindring och ge tillit till den egna kroppen (Öhlén, 2001).

Med kroppsvård inom omvårdnad, menas enligt Prior (2001), att bry sig om och ta hand om

alla svagheter hos en patients sjuka kropp. Med detta innefattar hon obehagliga kroppsodörer,

fula sår, vanställdhet, illaluktande uttömningar och andnöd. Prior (a.a.) tar stöd av Watsons

teori om omvårdnad när hon tar upp att professionell omvårdnad och kroppsvård involverar

två olika typer av beröring med två olika funktioner. Hon rubricerar dessa funktioner som

instrumentella eller uttrycksfulla.

� Instrumentell beröring innebär kompensation för patientens fysiska begränsningar till

exempel hjälp vid dusch, vändning och mobilisering.



31

� Den uttrycksfulla beröringen är en spontan och känslosam handling som syftar till att

trösta, försäkra, bedöma och kommunicera. En god balans mellan den instrumentella och

uttrycksfulla beröringen är något som alla patienter i palliativ vård behöver (a.a.).

Eckerdal (2001) menar att taktil stimulering, en slags avslappningsmassage, kan innebära

fysisk lindring när ångesten blockerar försöken till dialog. Taktil stimulering syftar till att

påverka smärtimpulsflödet spinalt genom ökat impulsflöde i beröringsnerver. Enligt Eckerdal

bör denna teknik utgöra en naturlig komponent i den vardagliga omvårdnaden, även om dess

plats ur vetenskaplig synvinkel ännu ej är belyst (a.a.).

En studie av Hadfield (2001), syftade till att se om aromaterapimassage minskade oro och

ångest hos patienter med en primär elakartad hjärntumör. Resultaten visade att patienterna,

efter en behandling med aromaterapimassage, upplevde behandlingen som positiv och

avslappnande.

Även Fulton (1997) stödjer de psykologiska effekter som kan komma av aromaterapimassage

och ser det som en god behandling till patienter med ångestproblematik (a.a.).

Detta uttrycks genom följande patientcitat:

” Efter min depression har jag fått lära mig att kropp och själ hör ihop. Taktil

stimulering och annat gjorde gott.” (Öhlén a.a. s. 113).

Farmakologisk lindring av ångest får ej ersätta den mänskliga kontakten och lyssnandet.

Medicinering vid behov bör erbjudas. Läkemedel ur benzodiazepin- gruppen är ofta

lämpligast, men ibland passar även antidepressiva och neuroleptika. Vid svår ångest, där

andra åtgärder saknar effekt, kan man ge kortverkande benzodiazepiner i sedativt syfte

(Eckerdal 2001).

Kontinuitet i vården och en aktiv symtomkontroll är behandlingsförslag för att tidigt upptäcka

patienter som lider (Kissane 2001; Öhlén 2001).
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SAMMANFATTANDE ANALYS – fysiska aspekter

Rädsla och ångest ger kroppsliga yttringar som till exempel smärta. Smärtan ger ökad ångest

och leder i värsta fall till depression. Detta kallar Eckerdal (2001) för den onda cirkeln.

Eckerdals åsikter stöds av Urquhart (1999) som menar att smärtan måste lindras för att

patienten skall klara av att hantera sin ångest. Beröring av olika karaktär (se ovan) hjälper

även vid smärtproblematik (Eckerdal 2001; Prior 2001; Hadfield 2001; Fulton 1997; Öhlén

2001).

Flertalet författare beskriver hur kroppsliga fysiska symtom (smärta, illamående, andnöd,

trötthet) ger patienterna lidande (Eckerdal 2001; Fulton 1997; Kuuppelomäki 1999).  Flertalet

författare ger också idéer och förslag på åtgärder/behandlingar för att lindra lidandet. De som

nämns är av beröringskaraktär. De ger exempel som aromaterapimassage (Fulton 1997;

Hadfield 2001), uttrycksfull beröring (Prior 2001) och taktil stimulering (Eckerdal 2001;

Öhlén 2001).

Hur hjälpen utförs är enligt Öhlén (a.a.) av mycket stor betydelse. Han tar upp beröring som

en möjlighet att ge lindring, men beskriver också tilliten till den egna kroppen. För att uppnå

lindring krävs att den lidande kan ta emot omsorg och beröring. Om den lidande upplever sig

sedd och betydelsefull som person av sin vårdare så ökar enligt Öhlén (a.a.), den lidandes

möjlighet till detta mottagande.

Öhlén (a.a.) beskriver att lindring av smärta och ångest kan uppnås med hjälp av vardaglighet,

en känsla av att livet fortsätter som vanligt, oberoende av sjukdomen.

Figur 4. Översikt av litteraturens beskrivningar av fysiska aspekter av psykiskt lidande och lindrande vid cancer-
sjukdomar i palliativ vård.

Lidande:

� Smärta

� Illamående

� Andnöd

Lindrande:

� Beröring

� Att skapa en känsla av vardaglighet

� Farmakologiska/medicinska behandlingar
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Cancerpatienter i palliativ vård behöver stöd i sitt psykiska, sociala, existentiella/andliga och

fysiska lidande. Resultatet visar att det psykiska lidandet och lindrandet är svårt att skilja från

övriga nämnda kategorier. Lidandets aspekter är sammansatta och griper in i varandra.

Resultatet visar att psykiskt lidande kan bero på:

� Att hoppet, meningen och syftet med livet blir ifrågasatt.

� Att konfrontation med döden upplevs som ett hot.

� Att relationer till andra förändras till det negativa.

� Olika plågsamma fysiska symtom

Resultatet visar att lindrande av psykiskt lidande kan uppnås genom:

� Professionellt förhållningssätt

� Copingstrategier

� Patientens och anhörigas delaktighet i vården

� Samtal

� Beröring

� Smärtlindring

Omsorg och vård av hela människan är viktig. För att patienterna skall få professionell vård,

visar resultatet att sjuksköterskan både som medmänniska och i sin yrkesutövning bör ha ett

holistiskt förhållningssätt i sitt arbete med döende cancerpatienter.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Medvetenheten om de olika delarna i lidandebegreppet befanns vara en förutsättning för att

kunna möta patienter på ett holistiskt sätt. Uppdelningen i kategorier var ett sätt att

systematisera letandet efter mönster för att kunna beskriva arbetets frågeställningar.

Vi fann att likheterna mellan kategorierna var stora och att gränserna dem emellan var

suddiga.

Man kan självfallet diskutera om det varit att föredra att avgränsa arbetet till att enbart

beskriva det psykiska lidandet eller lindrandet av detta. Men då dessa bägge fenomen beskrivs

så sammanhållet i litteraturen hade även en sådan fokusering medfört samma

avgränsningsproblematik som i detta arbete och en viktig aspekt i omvårdnadsarbetet hade

fallit bort.

Vårt val att göra en litteraturstudie i ämnet har varit ett sätt att granska tidigare forskning

inom ett specifikt fält (Notter & Hott 1996). Vi tror dock att en empirisk studie, i form av

sjuksköterskeintervjuer eller patientintervjuer,  som en del av arbetet hade kunnat ge större

bredd i form av praktisk tillämpad kunskap. Därför kan man se denna litteraturstudie som en

förstudie till en empirisk studie av området.

Tillgängligheten till omvårdnadslitteraturen har varit riklig och den mesta av litteraturen som

vi använt har varit nyutkommen. Vi valde att i huvudsak begränsa artiklarna till en

utgivningstid inom en sjuårsperiod. Ett undantag är Feigenberg (1977), vars teorier

fortfarande ofta refereras i den palliativa forskningslitteraturen.

Vårt kategorival i lidandebegreppet ställer vi oss idag ödmjuka inför. Vi tror att det till en

början gjorde det lättare för oss att vi valde ut färdiga kategorier efter en viss modell ( SOU

2001:6; Eckerdal 1999; Magill,2001). Efter en tids bearbetning av materialet kunde vi se

begreppet lidande mer i dess helhet, utan att behöva kategorierna och med insikten av att alla



35

kategorier är beroende av varandra. Arbetets sammanfattande resultatdel ska därför ses som

en helhet som är mer än summan av delarna. Detta sätt att pendla mellan delar och helhet i

forskningsprocessen lånar drag från hermeneutiskt tänkande i form av den hermeneutiska

spiralen.

” Den samlade kunskap forskaren eller praktikern har av en fokuserad utgör

förförståelsen. Genom förförståelsen kan ny kunskap utvecklas och en ny

förförståelse av företeelsen har skapats. Denna förförståelse bildar sedan basen

för den fortsatta kunskapsutvecklingen; den bildar en ny förförståelse”

(Dahlberg 1993, s. 57).

Resultatdiskussion

Syftet med arbetet var att belysa hur psykiskt lidande vid cancersjukdom i palliativ vård

beskrivs i litteraturen. Syftet var också att belysa hur lindrande av psykiskt lidande i denna

kontext beskrivs i litteraturen.

Eckerdal (2001) beskriver den onda cirkeln vilket innebär att ångest föder smärta som i sin tur

ger mer ångest. Är ångest anledning till smärtan eller är smärtan anledning till ångest? Det är

en vanlig fråga hos de författare som behandlats i resultatet. Eckerdal (a.a.) samt Urquhart

(1999) anser att om man inte lindrar smärtan så kan man omöjligt komma åt ångesten.

Genom att bli medvetna om nya synsätt och distinktioner i palliativ vård som nya psykiatriska

diagnoser,  t. ex. ångestdiagnosticering med hjälp av VAS- skalan (Lees 1999) kan det också

bli lättare för vårdpersonalen att skilja mellan ångest, smärta, depression och sociala

svårigheter.

Arlebrink (1996) anser däremot att det rent medicinska och tekniska intresset blir av mindre

vikt vid svåra sjukdomstillstånd. Han anser att det vid denna tid under sjukdomsprocessen,

blir vårdarens empatiska och medmänskliga färdigheter som är av största vikt.

Socialstyrelsen säger att alla människor har rätt till minskat lidande och en värdig död

(SOSFS 1993:17). För att nå detta krävs att medicinska åtgärder och god omvårdnad går hand

i hand (Twycross 1998).
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Efter vår litteraturgenomgång drar vi slutsatsen att det inom palliativ vård är en gängse

uppfattning att man smärtlindrar patienten och därefter når patientens ångest.

Resultatet visar att det psykiska lidandet bland annat består av rädsla för passivitet,

meningslöshet, smärta och social isolering. Strategier eller förmågor patienten själv tar till för

att lindra detta, nämns av bland annat Antonovsky (1991) som talar om KASAM (en känsla

av sammanhang) som enligt oss ligger nära Öhlén´s (2001) fristadsbegrepp.

KASAM innebär en människas möjlighet att finna ro och meningsfullhet i sig själv och att

känna sig delaktig i ett sammanhang där individen själv bestämmer över sitt liv.

I fristaden är tiden patientens och det är där han får den tid för reflektion över livet som kan

leda till lindring. Fristaden lindrar ångest och smärta genom den egna personens psykiska

kraft och känsla av sammanhang. Öhlén (a.a.) anser att fristaden är viktig för cancerpatienter i

palliativ vård. De behöver uppleva meningsfullhet i vardagen även om de är svårt sjuka.

Vårdpersonalen kan hjälpa en patient att finna den ro som krävs för att komma till sin fristad

genom god omvårdnad.

God omvårdnad möjliggörs genom ett professionellt förhållningssätt och innebär i praktiken

att man med hjälp av vetenskapligt kunnande, empati och information alltid sätter patientens

behov först (Beck-Friis 1999; Zabalegui 2001; Öhlén 2001).

Vi har ställt oss frågan om god omvårdnad kan utföras av vem som helst. Omvårdnad kan,

enligt SOSFS 1993:17, vara allmän eller specifik. Ett empatiskt bemötande, samt viljan att

lyssna och stödja patienten, är förmågor många människor inom och utanför vården besitter.

Men i vården av cancerpatienter i palliativ vård, krävs specifik omvårdnad för att göra

adekvata bedömningar, samt kunskap om sjukdomstillstånd och behandlingsmetoder.

Enligt SOU 2001:6 innebär det sociala och existentiella lidandet bland annat rädsla för döden,

social isolering samt ifrågasättande av livets mening. Studier visar att personal inom vården i

allmänhet undviker dessa frågor och anhöriga drar sig undan den döende.

Vad är det som gör att anhöriga och bekanta ibland drar sig undan den döende?

Allvarlig sjukdom verkar ofta skrämmande för friska människor och bidrar till att de drar sig

undan den sjuke (Eckerdal 2001).
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Wikström (2000) hävdar att människan omedvetet försöker försvara sig genom att behålla

konflikter utanför medvetandet. På så sätt slipper man ta itu med dem. Rädslan för döden är

en sådan konflikt och kanske en av de mest bortträngda som finns.

Det finns ofta en kluvenhet när man möter en svårt sjuk människa. Dels finns en stark

medkänsla och en önskan om att få hjälpa till. Dels känner man protest mot obarmhärtigheten

och vill gärna fly. Man orkar inte på allvar ta in svårigheter och plåga. Denna kluvenhet gör

att man gärna värjer sig genom att distansera sig (a.a.).

Något anhöriga och vårdpersonal uppfattat som svårt, är när patienten ställer frågor som

”Varför har detta drabbat just mig?” och på andra sätt uttryckt rädsla och ångest inför döden.

Rädsla och sorg samt känslomässig belastning av att vara tillsammans med en av sina nära

som vet att han snart skall dö är orsaker till att anhöriga inte kommer på besök. Det kan hända

att både patienten och hans närmaste får problem att hantera sanningen om

sjukdomstillståndet och inte förmår tala om detta. Det kan, i sin tur, leda till att den sista tiden

av livet blir fylld av tvetydigheter, frustration, förtvivlan, ångest, förstärkt ensamhetskänsla

och stort känslomässigt avstånd till de närmaste (Jahren Kristoffersen 1996).

Personal och anhöriga skall inte skrämmas av dessa frågor, utan istället veta att det är av

största vikt att de finns tillhands och lyssnar. Sjuksköterskan, både som medmänniska och i

sin yrkesutövning skall ha ett bearbetat och medvetet förhållningssätt till döden. Det är en

nödvändig förutsättning för att den professionella omvårdnaden skall hålla måttet (a.a.).

Författarna (Warrén Stomberg, 2000; Eckerdal 2001; Urquhart, 1999) har föreslagit att andra

professionella lyssnare med tystnadsplikt, såsom präst eller kurator, kan vara till hjälp för

patienten. Feigenberg (1977), som såg både vikten i och avsaknaden av stödet i form av

samtal, utvecklade sin egen metod som går ut på att en terapeut arbetar helt separerad från

resten av den sjukes omgivning.

Terapeutens avtal med patient och anhöriga gick ut på att endast ha kontakt med den sjuke.

Genom detta skapades en öppen kontakt med patienten och en trygghet i att ingenting av det

som sades i förtroende skulle komma att yppas till andra. Metoden fick både positiva och

negativa konsekvenser:
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Många anhöriga gav efter dödsfallet uttryck för att belastningen på dem och ångesten under

den sista tiden visade sig lättare att bära än de räknat med, därför att den döende kanaliserade

sina anhörig-konflikter med terapeuten.

Den typen av förtrolig kontakt kan också väcka osäkerhet, missnöje och svartsjuka hos de

anhöriga över terapeutens roll. Vidare kan ett avbrott, vare sig det är oväntat eller planerat,

uppfattas som ett svek. I kontakt med en döende kan det få än mer negativ effekt. Ju tätare

kontakten blivit, desto allvarligare är konsekvenserna av ett avbrott och det kan leda till att

patienten känner sig djupt sårad och därför undviker kontakt med terapeuten. Efterhand som

patienten försämras, blir möjligheten att ersätta en terapeut med en annan allt mindre. För den

döende blir det av betydelse att det är just en och samma person återkommer.

KONKLUSION

Resultatet visar att sjuksköterskans roll i mötet med döende patienter, kräver ett medvetet

förhållningssätt vilket innebär kunskap, självkännedom, empati och förmågan att lyssna

aktivt. Det är viktigt för sjuksköterskan i den palliativa vården att hon är medveten om alla

delar av lidandebegreppet eftersom delarna ibland går samman och kan vara beroende av

varandra.

Resultatet åskådliggör att ångest hos cancerpatienter bland annat kan bero på att man förlorar

kontroll över sin situation och sin kropp, rädsla inför döden samt rädsla för smärta i

slutskedet.  Det visar också att ångest hos döende cancerpatienter kan leda till ökad smärta.

Smärtökningen ger fysiologiska biverkningar som ökad andningsfrekvens, ökad muskeltonus

och därmed upplevs ökad ångest.

Anhörigas delaktighet berördes också och det framkom tydligt att anhöriga och vänner drar

sig undan den sjuke på grund av egna rädslor och ångest inför sin egen död. Detta kan ge

patienten ångest över ensamheten som genom sjukdomen inte är självvald.

I resultatet visar det sig även att cancerpatienterna i palliativ vård tar sig igenom sin sista tid

på olika sätt beroende på vilka copingstrategier de har. Det finns många olika sådana, men de
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som främst har uppmärksammats är samtal med terapeut/kurator/präst eller psykolog,

massage av olika slag, ”att vara i en fristad” och att ge patienten tid.

För sjuksköterskan är det av yttersta vikt att hon ser och uppmärksammar de faktorer hos

patienten som kan ge/skapa ångest eller smärta. Om hon ser sambanden mellan social smärta,

existentiella frågor och fysisk smärta, får hon ett helhetstänkande i omvårdnaden, vilket är

huvudmålet för den palliativa vården.
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