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Abstract  

Background: Living with an incurable disease means facing existential challenges that the 
person must relate to. Being in a palliative phase also means that the person undergoes a lot of 
changes which often causes suffering. Suffering in palliative care is seen as multidimensional, 
something that affects the whole person, which is why a holistic view is a central part of 
palliative care. Aim: The aim of this literature study was to describe patient’s experiences of 
existential suffering in the palliative phase. Method: A literature study based on ten 
qualitative articles. Results: Four main themes were found; experiences of a changed life-
situation, experiences of loneliness, experiences of meaningless and experiences of loss. 
Conclusion: The study shows, from an existential point of view that coping and handling 
with an imminent death is complex and difficult in several ways. Patients in palliative care are 
a vulnerable patient group whose existential suffering may be enhanced by the way health 
professionals provide care. The study also shows a need for further research in this area 
aiming to support health care professionals to alleviate existential suffering.   

Keywords: Existential issues, existential suffering, suffering, palliative care, patient’s 
experiences.   
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Inledning  
 

Existentiellt lidande kan drabba personer som befinner sig i palliativt skede. Enligt 
Socialstyrelsen (2013) finns det brister i den palliativa vården, då alla patienter inte får sina 
behov tillgodosedda eller det stöd som behövs. Palliativ vård präglas av en helhetssyn på 
människan, vilket bland annat innebär att lidande ses som mångdimensionellt, något som 
berör hela människan. För att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad och hjälpa 
människor i ett palliativt skede att uppleva livskvalitet är det nödvändigt att ha kunskap om 
palliativ vård. Sjuksköterskan bör även ha en djupare förståelse för hur patienter upplever sin 
situation, då det enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012) kan leda till att 
patienters lidande tidigare kan upptäckas, förebyggas och lindras. Det finns annars en risk att 
patienter upplever existentiellt lidande på grund av att existentiella behov inte 
uppmärksammas. 

 
Bakgrund  
 

Palliativ vård 
 

Palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln 
symboliserar omsorgen för den döende människan (Svenska palliativa registret, 2013). 

Palliativ vård är en kombination av en medicinsk behandling och omvårdnad som är inriktad 
på symtomlindring och annat som kan förbättra den sjukes livskvalitet men som inte förväntas 
påverka förloppet av sjukdomen (Nationalencyklopedin, 2014b).  

Övergången till palliativ vård i livets slutskede sker när den livsförlängande behandlingen inte 
längre kan bota sjukdom - eller när den ger sådana allvarliga symtom att patienten tar skada 
och i stället blir lidande av behandlingen. Beslutet att övergå till palliativ vård sker inte vid en 
specifik tidpunkt utan kan ske under en period. Den palliativa vården brukar ses som en 
process och delas in i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen kan vara lång och kan starta när 
patienten konstateras ha en progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Under denna fas är det 
viktigt att kontinuerligt ta ställning till om de insatta åtgärderna främjar till en högre 
livskvalitet eller inte (Glimelius, 2012). Om den kvarvarande livstiden bedöms som lång kan 
patienter på grund av sin sjukdom ha besvärande symtom. De kan då behöva lindrande 
åtgärder även i ett tidigt palliativt skede (Strang, 2012). Den sena fasen, det vill säga livets 
slutskede, är ofta kort och omfattar dagar, veckor eller någon månad (SOU 2001:6). 

Förutom på hospice bedrivs den palliativa vården också i patientens egna hem eller på olika 
typer av särskilda boenden. De olika vårdformerna kan variera med tiden och kan kombineras 
med vårdperioder på sjukhus (Socialstyrelsen, 2013).  

Enligt Statens offentliga utredningar, [SOU], (2001) ska vården i livets slutskede utgå från 
fyra hörnstenar. Den första hörnstenen är systemkontroll, det vill säga att svåra symtom ska 
lindras med hänsyn till patientens integritet och autonomi. Systemkontrollen innefattar även 
att fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov ska tillgodoses. Den andra hörnstenen är 
samarbete i ett tvärprofessionellt arbetslag som innebär att det ska finnas ett team bestående 
av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar för patienten.  
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Kommunikation och relation är beståndsdelar i den tredje hörnstenen och syftar till att god 
kontakt ska finnas inom och mellan arbetslag och patient. Slutligen, i den fjärde hörnstenen, 
tas anhörigstöd upp. Stöd till anhöriga ska erbjudas både under sjukdomens förlopp och efter 
patientens bortgång.  
 

Palliativt förhållningssätt 
 

Ett palliativt förhållningssätt kännetecknas av en helhetssyn på människan - som bland annat 
innebär att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till 
livets slut, oavsett ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013). Omvårdnaden ska präglas av 
respekt för individens människovärde och integritet. Det betyder att varje människa har rätten 
att bli behandlad med respekt för sin identitet och sin kropp. Varje människa ska även bli 
respekterad för sina värderingar, uppfattningar, livsåskådning och religiösa tro (Nationellt 
vårdprogram för palliativ vård, 2012; SOU 2001:6). 

Personer i livets slutskede drabbas ofta av flera symtom samtidigt vilka överlappar varandra. 
En helhetssyn inom den palliativa vården innebär att patientens lidande aldrig enbart ses som 
antingen fysiska, psykiska, sociala eller existentiella (Socialstyrelsen, 2013). Om det är 
kroppsliga symtom som orsakar lidande är det aldrig enbart kroppen som lider utan hela 
människan. Genom att se människan som en helhet kan patienters behov tillgodoses. 
Helhetssynen handlar även om att ha kunskap om och förståelse för lidandets olika 
dimensioner samt hur de påverkar varandra. Det är viktigt att i ett tidigt skede försöka ta reda 
på om det finns bakomliggande orsaker till patientens symtom för att kunna ge rätt stöd och 
behandling (Strang, 2012).  

En god kommunikation är en grundförutsättning för att kunna förstå patienten och hens 
behov. Genom denna kunskap kan lidande tidigare upptäckas, förebyggas och lindras (Strang, 
2012; Cassell & Rich, 2010) vilket enligt Arman (2012) är grunden för all vårdverksamhet. 

 

Lidande  
 

Ordet lidande betyder att uthärda, tåla eller att utstå plågor (SAOL, 2011b). Lidande är ett 
centralt omvårdnadsbegrepp som kan förstås som en subjektiv helhetsupplevelse av att möta 
något ont vars orsaker kan vara oändliga, synliga eller dolda (Arman, 2012). Enligt Wright 
(2005) uppstår lidande när någon del av människan hotas och kan beskrivas som en känsla av 
att förlora kontrollen.   

Omvårdnadsteoretiker Katie Eriksson (1994) beskriver lidande som en kamp mellan det onda 
och det goda, mellan lidandet och lusten. Varje människas lidande är unikt och formas av den 
lidande själv. Det kan därför vara svårt att ha ett bestämt förhållningssätt till begreppet lidande.  
 
Begreppen lidande och smärta är inte synonyma med varandra. Lidande kan upplevas utan 
kroppsliga smärtor likaväl som smärta kan finnas utan att det skapar ett lidande. Lidandet 
behöver inte vara relaterat till styrkan av symtomen utan kan bero på hur symtomen upplevs, 
vad de gör med personen som har dem (Mount, Boston & Cohen, 2007).  
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Enligt Eriksson (1994) är förmågan att lida livsviktig för människan eftersom lidande är en 
del av allt mänskligt liv. Det är den mest centrala upplevelsen i en människas värld och kan 
inte lokaliseras till någon speciell dimension utan berör hela människan. Om lidandet 
förnekas, förnekas också en del av livet. Lidandet är i den djupaste mening ett döende som 
innebär att något definitivt tas ifrån oss konkret eller symboliskt. Det finns en sorg över det 
som är förlorat eller är på väg att förloras och den lidande pendlar mellan lidande och lust, 
mellan hopp och hopplöshet.  

Eriksson (1994) delar in lidandet, utifrån vad det är som orsakar patienters lidande, i 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande definieras som lidandet 
patienten upplever i relation till sin sjukdom och den behandling hen får. Vårdlidande är det 
lidande som vårdpersonal orsakar och delas i fyra olika sorter. Det är kränkning av patientens 
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. När patientens existens 
hotas och påverkas i sådan omfattning att personen i fråga inte har förmågan att leva sitt liv på 
det sätt hen vill och önskar är det enligt Eriksson (1994) ett livslidande.  

Människan kan dock genom att gå igenom sitt lidande ge det en mening för sig själv och sitt 
liv. För att kunna lida måste människan få tid och utrymme (Eriksson, 1994). Det kan enligt 
Svarre (2001) hjälpa svårt sjuka personer att acceptera sin situation. Lidande uttrycks på olika 
sätt och ofta saknar människor ett verbalt språk som kan uttrycka det som upplevs (Eriksson, 
1994).  

 

Existentiellt lidande  
 

Ordet existentiell betyder det som rör eller är avgörande för människans existens (SAOL, 
2011a). När människans existens hotas och inte längre är självklar väcks frågor om livets 
mening, vilket kan leda till ett existentiellt lidande (Arlebrink, 1999; Strang, Strang, Hultborn 
& Arnér, 2004). Enligt Yalom (1980) kan existentiellt lidande uppstå under hela livet och 
utlösas av olika faktorer såsom stora och svåra förändringar som påverkar vår existens. När 
det händer ställs människan inför existentiella utmaningar. Det finns fyra teman som utmanar 
vår existens och det är döden, friheten, ensamheten och meningslösheten. Hur människan 
förhåller sig och hanterar dessa existentiella utmaningar har betydelse för om människan 
utvecklar existentiellt lidande eller inte.  

Enligt Strang et al., (2004) förknippas existentiellt lidande med olika känslor och upplevelser 
som uppstår i samband med nära förestående död.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) ligger det existentiella och det andliga lidandet nära varandra 
och berör bland annat de stora livsfrågorna om livets mening. Likaså kan frågor och tankar 
om guds existens, om den egna döden och livet efter döden förekomma.  

Det existentiella lidandet handlar även om upplevelser av misslyckande, om skuld, 
försummelser samt om missade chanser i livet (Socialstyrelsen, 2013). Existentiella tankar 
och frågor blir i detta sammanhang ett sätt att försöka hantera en nära förestående död 
(Arlebrink, 1999). 
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Sjuksköterskans ansvar 
 

Sjuksköterskans ansvar regleras av Hälso- och sjukvårdslagen. I Hälso‐ och sjukvårdslagen 
kap 2 § 1(SFS 1982: 763) framgår det att patienter i vård och behandling ska få sitt behov av 
trygghet tillgodosett. Det framgår även i kap 2 § 3 (SFS 1982: 763) att sjukvården ska 
utformas med respekt för patientens medbestämmande och integritet. 

I svensk sjukvård är Socialstyrelsen den myndighet som anger riktlinjer för hur hälso- och 
sjukvård ska bedrivas. Enligt Socialstyrelsen (2013) är ett av sjuksköterskans ansvarområde 
att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 
skada, vilket enligt International Council of Nurses [ICN] (2014) är ett av sjuksköterskans 
huvudsakliga ansvar. Det innebär att sjuksköterskan ska tillgodose patientens fysiska, 
psykiska, sociala, andliga och existentiella behov.  

För att kunna möjligöra det förutsätter det enligt Kasén (2002) att sjuksköterskan bygger upp 
en vårdande relation. En vårdande relation präglas av hur förhållandet mellan patienten och 
sjuksköterskan är, exempelvis omfattningen av ömsesidig tillit och respekt samt hur 
sjuksköterskan bemöter och ger patienten sin uppmärksamhet.  

I en vårdande relation är sjuksköterskan ansvarig för att skapa utrymme och möjlighet för 
patienten att uttrycka sina behov och problem för att kunna ge god vård (Wiklund, 2003).   

Att vårda patienter i palliativt skede kräver ofta etiska överväganden (Socialstyrelsen, 2013). 
Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethikos, som betyder läran om moral. Moral 
handlar om vad som är rätt och fel i praktiska handlingar. Etik är en teoretisk reflektion över 
de moraliska handlingarna (Nationalencyklopedin, 2014a). Enligt ICN (2014) har 
sjuksköterskan ett moraliskt och etiskt ansvar gentemot patienten. Svensk 
sjuksköterskeförening (2010) betonar att det därför är viktigt att sjuksköterskan har god 
kunskap om etik och ständigt reflekterar över sitt bemötande och handlande i olika 
vårdsituationer eftersom det etiska synsättet är grunden till sjuksköterskans arbete. 

 

Problemformulering  

Personer som befinner sig i palliativt skede har olika behov som behöver tillgodoses. För att 
kunna ge god omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om palliativ vård och 
en djupare förståelse om hur patienter upplever sin situation. Om patienters existentiella 
behov inte uppmärksammas finns det en risk att patienter upplever existentiellt lidande, vilket 
i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet. 

 

Syfte 
 

Att beskriva patienters upplevelser av existentiellt lidande i palliativt skede. 
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Metod 
 

Uppsatsen har genomförts som en litteraturstudie. En kvalitativ metod har använts, vilket 
enligt Friberg (2012) ger en djupare förståelse kring ett valt fenomen som har med 
upplevelser, erfarenheter eller behov att göra. 

 

Litteratursökning 
 

I samband med litteratursökningen gjordes flera avgränsningar i databaserna och används 
enligt Friberg (2012) för att avgränsa området som ska studeras.  

En avgränsning var att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Orsaken till detta är att 
säkerställa att artiklarna är granskade av en vetenskaplig kommitté. Det skulle finnas ett 
abstract för att ha möjligheten att översiktligt granska artiklarnas relevans för denna studie.  

Ytterligare en avgränsning var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2004 till och med 
2014. Denna avgränsning gjordes för att få så aktuell forskning som möjligt. Enligt Östlundh 
(2012) är det mesta vetenskapliga materialet skrivet på engelska, vilket var anledningen till att 
artiklar skrivna på ett annat språk än engelska valdes bort.   

Datainsamlingen av artiklarna har genomförts i databaserna Cinahl och Scopus. Cinahl har 
använts då den är vårdvetenskaplig och inriktad på omvårdnad. Scopus är en tvärvetenskaplig 
databas som har artiklar som delvis täcker upp det studerade ämnet. 

I databasen Cinahl användes följande sökbegrepp: existential suffering, existential issues, 
incurable cancer, patients experience, terminally ill patients, suffering och palliative care. De 
tre sistnämnda sökorden var mesh-termer. De sökkombinationer som användes anges i bilaga 
I. 

I databasen Scopus användes sökbegreppen palliative care, existential issues, suffering och 
qualitative study. Vilka sökkombinationer som användes anges i bilaga I. De andra tre 
sökbegreppen som användes i Cinahl prövades även i Scopus. Likaså prövades sökbegreppet 
qualitative study som användes i Scopus också i Cinahl. Det gav inga relevanta träffar som 
stämde överens med denna uppsats syfte. En artikel gick att söka fram osystematiskt via 
referenslistan i en av de artiklarna som hittades i den systematiska sökningen.  

Under litteratursökningen lästes först artiklarnas titlar för att få en överblick, därefter 
abstracten om artiklarna var relevanta för studiens syfte. Sammanlagt lästes 28 artiklar i sin 
helhet. Av dessa valdes 15 stycken ut till granskning. Artiklarna granskades enligt Fribergs 
(2012) granskningsmodell. Granskningsmodellen innehåller flera frågor och används 
huvudsakligen för att säkerställa att artiklarna är av god vetenskaplig kvalitet och svarar mot 
studiens syfte (Friberg, 2012).  
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Urval  
 

Inklusionskriterier var att deltagarna i studierna skulle vara i palliativt skede och att studierna 
utgick från ett patientperspektiv. Med undantag av två artiklar som utgick från fler perspektiv 
än patientens. I båda artiklarna framgick det tydligt vem som upplevde vad vilket gjorde det 
möjligt att använda resultatet från patientperspektivet. Det ansågs viktigt att artiklarna 
innehöll upplevelser av lidande. Dessa tre kriterier var centrala för studiens syfte.  

Ett annat krav var att artiklarna skulle vara kvalitativa då kvalitativa studier syftar till att 
skapa ökad förståelse för patientens och hens situation (Friberg, 2012). Under 
litteratursökningen blev det tydligt att de allra flesta artiklarna handlade om patienter som 
drabbats av obotlig cancer. Av den anledningen blev ett annat inklusionskriterium att försöka 
hitta artiklar där deltagare var obotligt sjuka i andra sjukdomar än i cancer.  

Exklusionskriterier var studier med endast ett anhörigperspektiv eller ett 
sjuksköterskeperspektiv. Deltagare under 18 år exkluderades då det enligt Socialstyrelsen 
(2013) finns vissa skillnader i palliativ vård av barn. En skillnad är att personer under 18 år 
kan ha ett annorlunda sätt att kommunicera sina behov på.  

Totalt inkluderades tio kvalitativa artiklar som stämde överens med studiens syfte och som 
ansågs ha godkänd vetenskaplig kvalitet, se bilaga II.  

 

Analysmetod 
 

Som analysmetod användes Fribergs (2012) metod vilken är uppbyggd i fem steg. Första 
steget var att läsa igenom de valda artiklarna flera gånger för att få en uppfattning om 
innehållet. För att få en djupare förståelse lästes artiklarna ytterligare, med speciellt fokus på 
studiernas resultat. Detta tillvägagångssätt är enligt Friberg (2012) viktigt för att kunna hitta 
bärande aspekter som stämmer överens med studiens syfte. I andra steget färgmarkerades text 
som ansågs vara väsentligt för syftet. Nyckelord kunde identifieras från varje artikel. För att 
hålla isär fynden från artiklarna antecknades dessa på separata papper med varsin kod. Utifrån 
dessa fynd gjordes sedan en sammanställning av det som ansågs vara relevant att analysera. 
Detta moment var det tredje steget i analysen och är ett sätt att arbeta som gör det lättare att se 
vad som ska analyseras (Friberg, 2012). I det fjärde steget urskiljdes likheter och skillnader i 
upplevelsen av existentiellt lidande utifrån sammanställningen. Likheterna respektive 
skillnaderna delades in i olika grupper med preliminära namn och skrevs ner på ett samlat 
dokument. Det samlade innehållet studerades och jämfördes fram och tillbaka, vilket i sin tur 
ledde fram till att fyra huvudteman skapades. Resultatet skrevs utifrån huvudteman, som var 
det femte och sista steget i analysen, se tabell 1.  
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Resultat 
 

Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman vilka beskriver patienters upplevelser av 
existentiellt lidande i palliativt skede, se tabell 1.  

 

Tabell 1: Existentiellt lidande 

Huvudtema 

Upplevelser av en förändrad tillvaro 

Upplevelser av ensamhet 

Upplevelser av meningslöshet 

Upplevelser av förlust 

 

Upplevelser av en förändrad tillvaro  
 

När patienter fick beskedet om att deras sjukdom var obotlig förändrades deras tillvaro. 
Tillvaron beskrevs som bottenlös, som att ha blivit skakad i sitt innersta. Vetskapen om att 
livet snart skulle ta slut beskrevs som att flyta runt utan att nå botten. De upplevde att de inte 
längre hade en trygg grund att stå på. Flera kände sig maktlösa över att inte kunna påverka sin 
situation. Det var svårt att acceptera att de inte kommer att bli bättre. Strategier som de 
tidigare i livet använt för att hantera svåra situationer fungerande inte. Det var svårt att sätta 
ord på tankar och känslor vilket framkallade frustration och förtvivlan hos vissa (Bruce, 
Schreiber, Petrovskaya & Boston, 2011).  

Patienter upplevde tillvaron som att leva i ett mellanläge, mellan livet och döden. En del 
kände att ingenting hade förändrats, livet pågick ju fortfarande, vilket gjorde att de försökte 
leva på som vanligt trots vetskapen om att deras liv var förändrat. Det var obegripligt att 
föreställa sig att en dag inte existera vilket ibland kunde leda till emotionellt kaos och 
obeskrivlig ångest. Tillvaron kändes overklig, som att vara utanför sig själv (Sæteren, 
Lindström & Nåden, 2011; Axelsson, Randers, Lundh Hagelin, Jacobson & Klang, 2012; 
Rydahl- Hansen, 2005; Adelbratt & Strang, 2000). Det var svårt att leva i ovissheten av att 
inte veta hur den närmsta tiden skulle bli eller hur länge de hade kvar att leva (Sæterens et al., 
2011; Bruce et al., 2011). 

Vissa patienter försökte distansera sig själva från situationen genom att stänga av emotionellt, 
förneka och inte tänka på döden. Detta var ett sätt att försöka kontrollera rädsla och att slippa 
behöva ta itu med situationen (Adelbratt & Strang, 2000; Bruce et al., 2011).  
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Upplevelser av ensamhet 
 

Att känna sig ensam i livet handlade om att patienterna upplevde att deras tillvaro präglades 
av ensamhet (Sæterens et al., 2011). Det skapade en känsla av att vara separerad från familj 
och vänner, som att inte längre befinna sig i samma värld. Att iaktta hur medpatienter 
försämrades och slutligen deras död beskrevs som mycket svårt.  

Det blev inte bara en påminnelse om sin egen död och separation från livet utan också en 
påminnelse om att vara helt ensam (Axelsson et al., 2012).  

Flera patienter hade existentiella frågor och tankar och upplevde sig ensamma när det inte 
fanns någon att dela dessa tankar eller frågor med. Tankarna handlade om hur deras liv 
gestaltat sig, en del upplevde att deras liv varit förgäves. Somliga tänkte på den egna döden, 
flera var rädda och oroliga för den och undrade om den skulle bli utdragen och plågsam. Vissa 
patienter ansåg att omgivningen inte kunde relatera till deras situation. Många ville därför inte 
besvära sin familj eller vårdpersonal med dessa tankar även om det var en anledning till att de 
kände sig ensamma. Andra anledningar var att patienterna trodde att deras anhöriga inte ville 
prata om döden och beskrev sin familj som rädda. Trots att de hade människor runt omkring 
sig kände de sig övergivna. De försökte därför förtränga sina tankar och i stället försöka 
fokusera på nuet. För de patienter som försökte och hade ett behov att få tala med någon 
kunde känslan av ensamhet förstärkas av att de upplevde att det fanns en ovilja och en 
oförmåga hos vårdpersonal att prata om deras tankar om livet, döendet och döden. Andra ville 
inte störa vårdpersonalen då de upplevde dem som stressade och upptagna. Några tyckte det 
var svårt att veta hur man inleder ett samtal om sin egen död (Sæteren et al., 2011; Axelsson 
et al., 2012; Rydahl-Hansen, 2005; Adelbratt & Strang 2000; Bruce et al., 2011).  

Flera patienter upplevde att de inte blev sedda, bekräftade eller blev behandlade som unika 
personer. Patienterna tyckte att det kändes viktigt att personalen kom ihåg deras namn och att 
de var genuint intresserade. De beskrev att vårdpersonalen var fokuserade på deras fysiska 
besvär. Vissa upplevde att deras kroppar blev rörda på ett respektlöst sätt. Detta gjorde inte 
bara att patienterna kände sig ensamma, de kände sig som ett objekt (Rydahl- Hansen, 2005; 
Sæterens et al., 2011; Beng et al., 2014).  

Det framkom att fysiska begränsningar till följd av sjukdomen gjorde det omöjligt för vissa att 
delta i olika sociala sammanhang. De kunde inte längre umgås med familj, vänner och 
arbetskamrater såsom de kunnat göra tidigare vilket gjorde att patienter kände sig socialt 
isolerade och ensamma (Nilmanat et al., 2010; Rydahl- Hansen, 2005). Ensamhetskänslan 
kunde förstärkas av att de kände att de blev annorlunda bemötta och behandlade av människor 
runt omkring. De upplevde att vänner och bekanta tyckte synd om dem, var undvikande och 
osäkra när de träffade dem (Williams, 2004).  

Några patienter beskriver en kroppslig ensamhet. Det innebar att känna sig främmande i sin 
kropp och att inte längre känna sig hemma i den egna kroppen på grund av de förändringar 
som sjukdomen orsakat. Spegelbilden stämde inte längre överens med den egna bilden, vilket 
i sin tur påverkade deras självförtroende negativt (Nilmanat et al., 2010; Rydahl-Hansen, 
2005). 

Patienter beskriver ensamheten i relation till sin religiösa tro. Detta yttrade sig genom känslan 
av att vara övergiven och förkastad av Gud. Det var svårt att förstå varför Gud tillåter någon 
som hela sitt liv varit troende skulle behöva lämna sina små barn och låta dem växa upp utan 
en förälder (Bruce et al., 2011).  
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Andra patienter beskrev att deras tro till Gud göra att ensamheten inte kändes så svår. En 
patient var övertygad om att sjukdomen kom från Gud och att den skulle föra dem närmare 
varandra (Blinderman & Chernys, 2005). 

 

Upplevelser av meningslöshet 

  
Upplevelser av meningslöshet handlade om att inte längre kunna se en mening med livet. Det 
gjorde att livet kändes hopplöst. För meningen med livet var att kunna tillföra någonting till 
sig själv och andra. Sjukdomen hindrade dem från att göra det vilket gjorde att livet kändes 
meningslöst att leva (Devik et al., 2013).  

Flera patienter ansåg att de haft en mening med livet men att den hade försvunnit i samband 
med beskedet att deras sjukdom var obotlig. De upplevde att de inte längre kunde göra sådant 
som de ansåg definierade dem som människor. Vissa kände att de förlorade sina roller i livet, 
såsom att vara förälder och partner. Andra tyckte det var svårt att se någon mening när de 
längre inte var arbetsföra. Detta skapade för många ett lidande, det var svårt att se en mening 
med livet om allt ändå skulle tas ifrån dem (Nilmanat et al., 2010; Sæterens et al., 2011; 
Adelbratt & Strang 2000).  

Patienter beskrev meningslösheten med att inte känna sig färdiga med livet.  Det kändes 
orättvist att inte fått möjligheten att finna meningen med livet såsom att skaffa barn eller fått 
chansen att förverkliga sina drömmar (Beng et al., 2014; Williams, 2004).  

Känslor av meningslöshet handlade även om att inte kunna glädjas åt sådant som vanligtvis 
gav deras liv mening. Orken eller intresset för att träffa och umgås med nära och kära fanns 
inte på samma sätt som tidigare. Patienterna tyckte inte att det längre fanns något att se fram 
emot när de snart skulle dö (Nilmanat et al., 2010; Williams, 2004; Rydahl- Hansen, 2005). 

Något som påverkade känslan av meningslöshet var det förflutna. Vilket hade att göra med de 
val och prioriteringar patienterna gjort under livet. Det fanns mycket som de ångrade och hade 
velat göra annorlunda. De önskade att de hade spenderat mer tid med familjen, inte jobbat så 
mycket och vågat uppfylla sina drömmar. Några ångrade att de inte hade älskat sig själva mer 
och att de tagit bättre hand om sig själva. Andra önskade att de gått till doktorn på en gång när 
de känt att något var fel och en patient ångrade att hen inte slutat röka. Det gav i sin tur 
upphov till ångest och skuldkänslor när de insåg att de inte kunde gå tillbaka gå tillbaka och 
ändra dessa val och prioriteringar de gjort (Blinderman & Chernys 2005; Williams, 2004). 

 

Upplevelser av förlust  
 

Den största förlusten var att förlora kontrollen över sitt liv. Det var förknippat med 
upplevelser av att inte känna igen sig själv eller förstå vad som hände med dem. Att förlora 
kontrollen var för vissa patienter det samma som att förlora sin värdighet som människa 
(Sæterens et al., 2011).  

Flera patienter ansåg att sjukdomen skulle ta ifrån dem deras livskvalitet då de med tiden 
skulle förlora förmågan och orken att göra sådant som förgyllde deras liv (Devik et al., 2013; 
Nilmanat et al., 2010).  
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Kontrollförlusten ledde till otrygghet, livet hade inte längre en fast punkt att hålla sig fast vid. 
De upplevde att vårdpersonalen inte alltid berättade vad dem visste om deras tillstånd. I bland 
undvek de att svara på frågor.  

Detta bemötande förstärkte patienternas upplevelse av otrygghet och känslan av att längre inte 
ha kontroll över sin situation. Patienter önskade att bli bemötta med respekt och att de själva 
fick ta ansvar över sitt liv även om de förstod att de var beroende av andra (Sæterens et al., 
2011; Bruce et al., 2011).  

En annan sak som påminde om kontrollförlusten var att inte själv kunna få bestämma när 
döden skulle inträffa. Vissa patienter ansåg sitt lidande som utdraget och önskade därför att 
det skulle få ett slut (Nilmanat et al., 2010).  

Ytterligare en sak som gjorde att de förlorade kontrollen över sitt liv var att patienterna 
upplevde att de inte längre var självständiga då de inte hade full kontroll över sin kropp. De 
upplevde en ständig påminnelse om att det var sjukdomen som styrde deras liv. Att bli 
beroende av andra upplevdes med känslor av rädsla, skuld och skam. Vissa patienter önskade 
därför att de skulle få dö innan de hann bli så dåliga att de inte ens kunde gå på toaletten själv. 
En del hade under en längre tid fått hjälp av sin familj med olika saker som de inte längre 
kunde klara själva. Patienter beskrev det som att befinna sig i ett fängelse och upplevde att de 
var en börda för sina närstående. Detta gjorde att flera ansåg att livet utan dem skulle göra 
livet lättare för deras familj (Axelsson et al., 2012; Nilmanat et al., 2010; Sæterens et al., 
2011; Blinderman & Chernys, 2005; Williams, 2004; Beng et al., 2014; Bruce et al., 2011).  

Det svåraste med att dö var att förlora sin familj och sina vänner. Att inte få se sina barn eller 
barnbarn växa upp eller inte veta hur de skulle klara sig efter deras bortgång var vanligt 
(Nilmanat et al., 2010; Blinderman & Chernys 2005; Williams, 2004; Beng et al., 2014). 

Vissa kunde inte längre känna igen sig själva, de upplevde sig förändrade. De kämpade med 
att försöka hitta tillbaka till den person de var innan de blev sjuka. Längtan efter sitt tidigare 
jag och liv var stor. Flera upplevde att de förlorade sin identitet lite grann för varje dag som 
gick (Bruce et al., 2011; Williams, 2004).  
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Diskussion  
 

Metoddiskussion  
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av existentiellt lidande i 
palliativt skede. En kvalitativ metod ansågs därför bäst lämpad för att kunna besvara syftet då 
det enligt Friberg (2012) ger en djupare förståelse kring ett valt fenomen som har med 
upplevelser, erfarenheter eller behov att göra. Vilket var orsaken till varför enbart kvalitativa 
artiklar inkluderades till denna studie.  

En nackdel med att använda sig av en kvalitativ metod är att forskningsresultaten från 
kvalitativa studier sällan kan generaliseras på grund av att det som studeras ofta relateras till 
en viss patientgrupp eller ett visst vårdsammanhang. En fördel är att resultatet kan fungera 
som vägledande i det praktiska vårdarbetet, som i sin tur kan leda till andra sätt att vårda 
(Friberg, 2012).  

Den systematiska litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Scopus vilket 
resulterade i nio stycken artiklar. Artikeln skriven av Adelbratt och Strang (2000) söktes fram 
osystematiskt via referenslistan i en av artiklarna från den systematiska sökningen. 
Osystematiska sökningar kan enligt Friberg (2012) fungera som ett komplement för att få 
inspiration och idéer. Ytterligare sökningar i andra databaser kunde ändrat och gett ett bredare 
resultat.  

Det var svårt att finna artiklar som stämde överens med studiens syfte trots att många olika 
sökord och kombinationer prövades. I några sökningar fanns det en liten variation av nya 
artiklar, vilket kan ses som en svaghet. Till exempel artikeln av Blinderman och Chernys 
(2005) som användes till resultatet påträffades tre gånger under litteratursökningen. En orsak 
kan vara att det finns begränsat med forskning om existentiellt lidande relaterat till personer i 
palliativt skede. Sökorden och de olika sökkombinationerna som användes anses vara 
relevanta då det resulterade i artiklar som stämde överens med studiens syfte. Då den 
palliativa vården tidigare till stor del utgått från personer med cancersjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2013), söktes därför artiklar med deltagare som drabbats av andra 
sjukdomar. Genom att inte exkludera någon patientgrupp i litteratursökningen ansågs det 
kunna ge ett bredare resultat, vilket kan ses som en styrka. Dock hittades endast en artikel 
skriven av Axelsson et al., (2012) vars deltagare i studien var drabbade av terminal njursvikt. 
En orsak till detta är enligt SOU, (2009:11) att patienter som drabbats av cancer fortfarande är 
i majoritet inom den palliativa vården trots att den i dag omfattar alla sjukdomsgrupper. 

För att resultatet skulle bli trovärdigt söktes endast artiklar publicerade från år 2004 till och 
med år 2014. Endast artikeln skriven av Adelbratt och Strang (2000) som söktes fram 
osystematiskt var äldre. Trots det ses den kunna bidra till ökad förståelse för studiens syfte 
och därför inkluderades den i litteraturstudien. Enligt Östlundh (2012) är det bra att göra en 
tidsavgränsning för att få så aktuell forskning som möjligt. Dock kan avgränsningen ha lett till 
att artiklar som hade kunnat svara mot syftet från tidigare år uteslutits.  

En annan styrka är att artiklarna är granskade av en vetenskaplig kommitté, vilket enligt 
Östlundh (2012) säkerställer att artikeln är vetenskaplig.  
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Vid kvalitetsgranskningen användes Fribergs (2012) granskningsmodell. Artiklar som 
exkluderades uppfyllde inte kraven för godkänd vetenskaplig kvalitet enligt denna modell 
eller svarade inte mot studiens syfte. Dock gjordes undantag i två artiklar, en av Adelbratt och 
Strang (2000) och en av Bruce et al., (2011) som utgick från fler perspektiv än patientens. Då 
det i båda studierna framgick tydligt vem som upplevde vad anses de ha svarat mot studiens 
syfte och därför inkluderades de i litteraturstudien. I artikeln av Bruce et al., (2011) 
framkommer inte åldern på deltagarna i studien, vilket kan ses som en svaghet. Trots detta 
bedömdes artikeln bidra med viktig information som var relevant för denna uppsats syfte. 

Litteraturstudien anses vara av god etisk kvalitet då alla artiklar blivit godkända av en etisk 
kommitté. Enligt vetenskapsrådet (2011) kräver all forskning som utförs på människor etiskt 
godkännande för att ses som god forskning. Det ses som en styrka att studierna är från flera 
länder eftersom det speglar olika kulturella synsätt vilket ger en bredare syn på hur 
existentiellt lidande kan upplevas.  

Vid analysen användes Fribergs (2012) analysmetod. Att anteckna nyckelord från varje artikel 
på separata papper med varsin kod gjorde det lättare att få en överblick över materialet. Detta 
visade sig vara ett bra sätt att sortera ut text som stämde väl in på syftet som skulle analyseras 
till sammanställningen. För att öka trovärdigheten under analysprocessen är det viktigt att hela 
tiden ha syftet i åtanke för att vara säker att det inte är något annat som undersöks (Patel & 
Davidson, 2011). Utifrån sammanställningen kunde likheter och skillnader urskiljas. För att 
hålla isär likheterna respektive skillnaderna delades de in i olika grupper med preliminära 
namn som skrevs ner på ett samlat dokument.  

Slutligen studerades och jämfördes innehållet som ledde till att fyra huvudteman 
identifierades, vilka beskriver patienters upplevelser av existentiellt lidande i palliativt skede. 
Genom att noggrant följa Fribergs (2012) analysmetod ansågs det öka validiteten. Då det 
enlig Patel och Davidson (2011) bland annat innebär att den genomförda analysen har utförts 
på ett korrekt sätt. Resultatet kan ha påverkats på grund av att artiklarna var skrivna på 
engelska då det finns en risk för feltolkning när text översätts från engelska till svenska. Då 
forskningen inom det valda området var begränsad så har även resultatet en begränsad 
överförbarhet. 

 

Resultatdiskussion 
 

Upplevelser av en förändrad tillvaro 

Resultatet visar att en nära förestående död kan vara en utlösande faktor för existentiellt 
lidande. Beskedet att sjukdomen var obotlig förändrade deras tillvaro. Det är tydligt att den 
nya livssituationen som uppstod gav upphov till känslor som kunde upplevas som omöjliga att 
hantera, vilket tidigare forskning bekräftar (Sand, Milberg & Strang, 2008; Bolmsjö, 2001). 
Enligt Yalom (1980) är döden den största existentiella utmaningen av alla då döden är det 
människan har svårast att acceptera. När döden inte längre handlar om döden i allmänhet utan 
om sin egen död väcker det hos de flesta dödsångest, som ofta kan finnas på ett omedvetet 
plan (Becker, 2011; Sand, Olsson & Strang, 2009; Yalom, 1980). Dödsångest är en del av den 
existentiella utmaningen då den gör människan medveten om ensamheten, meningslösheten 
och friheten. Om människan inte hittar ett sätt att acceptera sin nya livssituation kan hen inte 
gå vidare och hantera sitt existentiella lidande (Yalom, 1980).  
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Denna studies resultat visar att det fanns svårigheter att acceptera att de inte kommer att bli 
bättre.  I Chochinov et al., (2009) och Sand et al., (2008) studier påvisas liknande resultat där 
förnekelse av döden var ett sätt att försvara sig själv emot sjukdomen och ett sätt att försöka 
överleva mentalt. Författaren till denna studie anser att detta kan vara en möjlig förklaring till 
varför patienter på olika sätt distanserade sig från situationen och de känslor den gav upphov 
till.  

Lidande är en del av livet och som kan vara svårt att sätta ord på (Eriksson, 1994), vilket 
också framkommer i resultatet. Eriksson (1994) menar att förnekas lidandet förnekas även en 
del av livet. Det är därför viktigt att som sjuksköterska att lyssna och ge patienten möjlighet 
att försöka sätta ord på sitt lidande.  

Genom att höra sig själv kan det ohanterliga bli mer hanterbart, som på sikt kan underlätta 
patientens möjlighet att försonas med sin situation (Arman, 2012; Eriksson, 1994; Wiklund, 
2003). Dock menar Svarre (2001) att accepterandet av ens egen död är en lång process som 
handlar om ett skiftande mellan acceptans och förnekande.  

 

Upplevelser av ensamhet 

Resultatet visar att patienter upplevde olika former av ensamhet som uppstod av olika 
anledningar. Författaren till denna studie anser att det finns en likhet mellan dem, de kan alla 
väcka känslor av existentiell ensamhet. 

Ensamheten beskrevs som att vara separerad från ens familj och vänner, som att inte längre 
befinna sig i samma värld. Detta resultat styrks av Yalom (1980) som menar att i samband 
med svår sjukdom kan gemenskapen man känt tidigare försvinna. I studien skriven av Sand 
och Strang (2006) framkom det att ensamhetskänslan kunde förstärkas av att man inte längre 
delade samma framtid som sin omgivning. Denna studie visar också att flera kände sig 
ensamma trots att de var omgivna av människor, vilket tidigare forskning bekräftar (Sand et 
al., 2008; Sand & Strang, 2006; Ek & Ternestedt, 2008). Det är enligt Yalom (1980) även 
kännetecken på existentiell ensamhet. Ett annat kännetecken enligt Sand (2012) är känslan av 
att ingen runt omkring riktigt kan förstå hur man har det.   

Enligt Yalom (1980) är existentiell ensamhet en del av varje människas liv och handlar om att 
vi i grunden är helt ensamma. Oavsett hur goda och nära relationer en människa har med 
andra finns det alltid ett avstånd mellan en själv och varje människa. Människan kan inte dela 
allt då det finns vissa saker som människan måste göra ensam, såsom att dö. Döden är den 
händelse som mer än någon annan aktiverar den här formen av ensamhet (Yalom, 1980). 
Författaren till denna studie anser att detta kan förklara varför flera kände sig ensamma när 
behovet av att få prata om existentiella tankar och frågor inte blev tillgodosedda. Resultatet 
visar att detta är något som är viktigt att lyfta fram och som behöver vara en naturlig del av 
den palliativa vården anser författaren till denna studie. 

Att få prata om detta är ett sätt att försöka hantera en nära förestående död (Arlebrink, 1999) 
och kan göra det lättare att acceptera sin egen död (Svarre, 2001). Enligt Sand (2012) är det 
ett sätt som kan minska den existentiella ensamheten. 

Tidigare forskning (Sand et al., 2008) överensstämmer med resultatet från denna studie. 
Patienter kände sig ensamma när de inte blev sedda eller bekräftade av vårdpersonal då de 
ansåg att de bara fokuserade på deras fysiska besvär.  
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Detta anser författaren till denna studie är ett tydligt exempel på vad Eriksson (1994) menar är 
ett vårdlidande, alltså i detta sammanhang ett exempel på utebliven vård. Genom att bara 
vårda patienter utifrån deras fysiska besvär innebär det också att en del av vården uteblir. En 
patients lidande ska aldrig enbart ses som antingen fysiska, psykiska, sociala eller existentiella 
utan ska ses ur ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 2013).  

Enligt Sand (2012) har en människa som är svårt sjuk en ökad känslighet för upplevelser av 
ensamhet vilket är en orsak till lidande. För att kunna lindra lidande som är ett av 
sjuksköterskans ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2013; ICN, 2014) behöver en vårdande 
relation byggas upp (Kasén, 2002). Svensk sjuksköterskeförening (2010)  menar att det 
förutsätter också att sjuksköterskan reflekterar över sitt bemötande eftersom det är grunden till 
en relation. Därmed är det viktigt att som sjuksköterska vara uppriktigt närvarande i 
relationen då det kan leda till att patienter känner sig sedda och bekräftade (Wiklund, 2003).  

 

Upplevelser av meningslöshet 

Resultatet visar att det fanns olika skäl till varför patienter upplevde livet som meningslöst. I 
grunden handlar meningslösheten enligt Yalom (1980) om att det inte finns någon 
förutbestämd mening med livet vilket är anledningen till att människan försöker hitta det som 
ger livet en mening. Enligt Yalom (1980) behöver människan mening för att kunna uppleva 
livet som betydelsefullt. Utan mening finns det risk för existentiellt lidande (Yalom, 1980; 
Arlebrink, 1999; Strang et al., 2004; Socialstyrelsen, 2013). 

I Ek och Ternestedt (2008) resultat framkom det att känslor av meningslöshet skiftade från 
dag till dag. Fysiska begränsningarna gjorde att de inte kunde göra saker som de upplevde 
som meningsfullt, vilket stämmer överens med denna studies resultat. Det anses finnas ett 
stort behov av att känna att man tillför något som till exempel att vara förälder.   

Att få vara till nytta trots svår sjukdom är viktigt dels för att det kan skapa en mening i 
lidandet och hindra personen från att uppfyllas av meningslöshet (Yalom, 1980; Bolmsjö, 
2000). Om dessa känslor tar över kan det enligt Morita, Sakaguchi, Hirai, Tsuneto och Shima 
(2004a) leda till att patienter vill påskynda sin död vilket i värsta fall kan leda till självmord.  

Tidigare forskning (Milberg & Strang, 2003) visar att frågor om meningsfullhet påverkar 
livskvaliteten för patienter i palliativt skede. Det vill säga om patienten upplever tillvaron som 
meningsfull kan det i sin tur öka livskvaliteten. Enligt Socialstyrelsen (2013) syftar palliativ 
vård till att främja livskvalitet. Som sjuksköterska är det därför viktigt att stärka patientens 
meningsfullhet. Detta kan exempelvis göras genom att försöka hjälpa patienten att se att livet 
har varit bra och hjälpa patienter att fokusera på det som är meningsfullt (Benzein & Saveman 
(2008). 

Resultatet visar att det fanns patienter som ångrade val de gjorde och inte gjorde under livet 
vilket tidigare forskning bekräftar (Doumit, Abu-Saad Huijer & Kelley, 2007; Bolmsjö, 2000; 
Chochinov et al., 2009). Enligt Socialstyrelsen (2013) kan existentiellt lidande orsakas av 
skuld, försummelser och av missade chanser i livet. Detta menar Yalom (1980) beror friheten 
som varje människa har och är en annan existentiell utmaning som handlar om människans 
frihet att välja hur hen vill leva sitt liv och det personliga ansvar det innebär att skapa sitt liv. 
Oavsett vilka val eller handlingar människan gör under livet får det konsekvenser för en själv 
och ens närmaste. Ibland kan människan ta beslut som både ger skuldkänslor och ångest.  
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Dessa typer av känslor kan aktiveras i samband med obotlig sjukdom då de inser att de inte 
kan ändra på det som skett och inte längre har någon möjlighet att göra nya val (Yalom, 
1980).  Dock har människan friheten att välja hur hen förhåller sig till en sjukdom som inte 
går att ändra på (Milberg, 2009).  
 
 

Upplevelser av förlust 

Resultatet visar att leva med en obotlig sjukdom innebär att personen genomgår flera förluster 
vilket Ferrell och Coyle (2008) menar skapar ett lidande. Då kroppen är människans bostad 
och grunden för vår identitet blir därför kroppsliga förändringar ett hot mot hela den egna 
existensen (Sand, 2012). Detta menar Yalom (1980) är en faktor som gör att ett existentiellt 
lidande kan uppstå.  

Förlust av kroppsfunktioner ledde till att patienter blev mindre självständiga, vilket gjorde att 
de blev beroende av sin familj för att klara vardagen. Detta upplevdes med både skam- och 
skuldkänslor vilket Cullberg (2006) menar är något som de flesta döende människor upplever.  

Det var återkommande att patienterna upplevde sig som en börda, vilket påvisas i annan 
forskning (Chochinov et al., 2009; Morita et al., 2004b; Doumit et al., 2007; Murray, Kendall, 
Boyd, Worth & Benton, 2004; Mak & Elwyn, 2005). Att förlora sin självständighet vid svår 
sjukdom påverkar patienternas sätt att se på sig själva vilket medför att de ifrågasätter sitt eget 
värde (Murray et al., 2004; Mak & Elwyn, 2005). Det är tydligt att förluster påverkar alla 
aspekter av livet. Författaren till denna studie anser att en svår sjukdom leder till att man 
omformar sin identitet och det är i denna process som existentiellt lidande kan uppstå. Det är 
när man omformar vem man är med sina nya förutsättningar som existentiellt lidande i dess 
olika former uppstår.  

Denna litteraturstudie anses bidra till en ökad kunskap om existentiellt lidande och en djupare 
förståelse av hur patienter i palliativt skede kan uppleva detta. Varje år avlider drygt 90000 
personer i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2013) har 
majoriteten av dem behov av någon form av palliativ vård.  

Detta gör att ämnet är högst relevant för allmänsjuksköterskan. Oavsett var 
allmänsjuksköterskan arbetar kommer sjuksköterskan ha en viktig roll i mötet med dessa 
personer. Genom att ta del av patienters egna upplevelser kan den palliativa vården förbättras 
och utvecklas eftersom det är genom dessa uttryckta upplevelser som deras behov synliggörs. 
Det skapar förutsättningar för allmänsjuksköterskan att ge god palliativ omvårdnad vilket kan 
lindra existentiellt lidande.  

 

Konklusion och praktiska implikationer 
  

Att drabbas av en obotlig sjukdom förändrar många delar av tillvaron. Detta visade sig vara 
svårt att acceptera och hantera. En slutsats som kan dras från resultatet är att existentiella 
behov inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Vilket kan vara en orsak till varför 
existentiella behov inte blev tillgodosedda. En annan slutsats man kan dra är att existentiellt 
lidande kan förstärkas av de sätt vården ges. En tredje slutsats är att existentiellt lidande kan 
lindras genom att vara närvarande. Genom att en vårdande relation byggs upp med patienten 
kan det i sig vara en behandlingsmetod.  
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Det kan ge sjuksköterskan en möjlighet att få en djupare förståelse av hur patienter upplever 
sin situation vilket kan göra att sjuksköterskan kan möta patienters individuella behov. Detta 
är förutsättningar som kan påverka hur mycket existentiellt lidande uppstår. Det kan även leda 
till att tankar om döden, ensamhet, meningslöshet och frihet inte tar över och överskuggar den 
sista tiden.  

Då det finns begränsat med forskning om patienters upplevelser om existentiellt lidande i 
palliativt skede anses det behövas mer forskning inom detta område. Det anses finnas ett stort 
behov för vidare forskning gällande hur sjuksköterskan kan föra samtal om existentiella 
frågor och tankar. Ett annat förslag är att på sjuksköterskeutbildningen, i arbetet och privat 
genom reflektionsgrupper diskutera existentiella teman och frågeställningar. Eftersom det kan 
underlätta samtal med patienter i palliativt skede då man har reflekterat ur en personlig 
synvinkel. Denna studie kan fungera som ett diskussionsunderlag vilket skulle kunna bidra till 
att kvaliteten på den palliativa vården förbättras och utvecklas.  
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Ålder: 30-72 år. 
 
Rekrytering från  
från sjukhus i 
Sverige. 

Existentiella 
tankar var 
mycket vanligt 
förekommande 
och kunde  
leda till 
dödsångest.  
 
Dessa problem 
förbisågs lätt av  
vårdpersonal då  
dessa problem 
inte alltid 
uttrycktes 
direkt. 
Personal måste 
vara mer 
uppmärksamma 
för att kunna ge 
existentiellt stöd 

Axelsson, 
Randers, 
Lundin, 
Jacobson & 
Klang. 
 
 
2012 
 
Sverige 

Att beskriva 
tankar och 
känslor relaterat 
till döendet och 
döden hos 
patienter i livets 
slutskede.  

Kvalitativ studie 
med en deskriptiv 
design. 
 
Flera kvalitativa 
intervjuer 
genomfördes. 
 
Studien var en 
del av en annan 
pågående studie.  

Urvalet bestod 
av 8 deltagare 
med svår 
njursvikt. 
 
Ålder: 66-87. 
 
Rekrytering från 
fyra 
dialyskliniker 
från olika 
sjukhus i 
Sverige. 

Patienter hade 
existentiella 
svårigheter och 
var ofta 
ensamma med 
sina existentiella 
tankar och 
frågeställningar.  

  

 
 



 

Bilaga II – Översikt av analyserade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 
  

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat  

Beng, Guan, 
Seang, 
Pathmawathi, 
Ming, Jane & 
Loong. 
 
2014 
 
Malaysia 

Att undersöka 
hur patienter 
som är inlagda 
på en palliativ 
vårdavdelning i 
Malaysia 
upplever 
lidande. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
 

Urvalet var 20 
deltagare med 
obotlig cancer. 
 
Ålder: 50-70. 
 
Rekrytering från 
en palliativ 
vårdavdelning i 
Malaysia.  

Tio stycken 
teman framkom 
där patienters 
lidande delades 
in i existentiella 
och i erfarenhets 
lidanden.  
  

Blinderman & 
Cherny. 
 
2005 
 
Israel 

Att utforska  
huruvida 
existentiella  
frågeställningar 
och tankar gav 
upphov till 
existentiellt 
lidande hos 
patienter med 
obotlig cancer.  

En kvalitativ 
studie med  
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
 

Urvalet bestod 
av 40 deltagare 
med obotlig 
cancer.  
 
Ålder: 28- 88 
 
Rekrytering från 
olika sjukhus i 
Jerusalem.  

Existentiella  
frågeställningar 
och tankar 
kunde ge 
upphov till  
existentiellt 
lidande men det 
var ovanligt. 
 
 

  

 
 



 

Bilaga II- Översikt av analyserade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 
  

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat  

Bruce, 
Schreiber, 
Petrovskaya & 
Boston.  
 
2011 
 
Canada 

Att förstå 
processen av 
existentiellt 
lidande i livets 
slutskede ur  
patienters, 
vårdpersonalens 
och ur 
anhörigvårdares 
perspektiv. 
 

En kvalitativ 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
En Grounded 
Theory 
forskningsansats.  

Urvalet bestod 
av 22 deltagare 
(sex patienter 
med obotlig 
cancer, sex 
anhörigvårdare 
och tio 
vårdpersonal).  
 
Ålder: - 
 
Rekrytering från 
sjukhus i 
Canada.  

Existentiellt 
lidande började 
med en 
upplevelse av 
bottenlöshet. 
Det resulterade i 
sin tur i en 
process, för att 
finna en trygg 
grund att stå på. 
Det fanns tre 
olika sätt att 
försöka hantera 
och finna den 
grunden. 

Devik, 
Enmarker, Wiik 
& Hellzén. 
 
2013 
 
Norge 

Att förstå äldre 
människors 
upplevelser av 
att vara ensam 
och ha drabbats 
av obotlig 
cancer i Norge. 

En kvalitativ 
studie med 
narrativa 
intervjuer. 
 
En 
fenomenologisk, 
hermeneutisk 
forskningsansats 
 
 

Urvalet var 5 
deltagare med 
obotlig cancer. 
 
Ålder: 71-79. 
 
Rekrytering från 
ett lokalt 
sjukhus i Norge.  

Patienternas 
lidande 
orsakades främst 
av de sätt vården 
gavs.  
Det fysiska 
lidandet och det 
existentiella 
lidandet 
överlappade och 
förstärkte 
varandra. 

  

 
 



 

Bilaga II- Översikt av analyserade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 
  

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat  

Nilmanat, 
Chailungka, 
Phungrassami, 
Promnoi, 
Tulathamkit, 
Noo-urai & 
Phattaranavig. 
 
2010 
 
Thailand 

Att beskriva det 
lidandet som 
patienter 
upplevde varje 
dag efter att ha 
diagnostiserats 
med obotlig 
cancer. 

En kvalitativ 
studie med öppna 
intervjuer och 
observationer 
 
 

Urvalet var 15 
deltagare med 
obotlig cancer. 
 
Ålder: 30-72. 
 
Rekrytering från 
sjukhus i södra 
Thailand.  

Att leva med 
obotlig cancer 
påverkade alla 
aspekter av  
patienternas  
liv. 
Fem olika 
teman framkom 
som belyste 
deras lidande.  
 

Rydahl – 
Hansen. 
 
2005 
 
Danmark 

Att beskriva hur 
patienter som 
vårdades på en 
palliativ 
vårdavdelning 
upplevde 
lidandet i livet 
med obotlig 
cancer.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Fenomenologisk 
forskningsansats.  

Urvalet var 12 
patienter med 
obotlig cancer. 
 
Ålder: 40-74. 
 
Rekrytering från 
en palliativ 
vårdavdelning i 
Danmark.  

Patienter kände 
sig isolerade 
och upplevde 
livet som 
meningslöst och 
ensamt.  
 
 

  

 
 



 

Bilaga II- Översikt av analyserade artiklar  

Författare 
Årtal 
Land  

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 
  

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat  

Seateren, 
Lindström & 
Nåden. 
 
2011 
 
Norge 
 

Att få en djupare 
förståelse av hur 
patienter med 
allvarlig cancer 
sjukdom 
upplevde hälsa 
och lidande.  

En kvalitativ 
studie med en 
hermeneutisk 
design.  
 
 

Urvalet var 15 
deltagare med 
obotlig cancer. 
 
Ålder: 47-76 
 
Rekrytering 
genom kontakt 
med 
vårdpersonal på 
en palliativ 
vårdavdelning. 

Patienter 
strävade efter 
hälsa trots att 
deras liv 
dominerades av 
lidande. 
Det upplevdes 
som viktigt att 
det fanns 
personer runt 
omkring som 
förstod deras 
existentiella  
situation. 

Williams. 
 
2004 
 
USA 

Att beskriva 
upplevelsen av 
existentiellt 
lidande bland 
låg-
socioekonomiska 
patienter.  

En kvalitativ 
studie med  
djupintervjuer.  
 
En hermeneutisk 
forskningsansats.  

Urvalet bestod 
av 33 deltagare 
med obotlig 
cancer.  
 
Ålder: 20-72. 
 
Rekrytering från 
en annan 
pågående studie.  

Att vara 
arbetslös och ha 
ett litet socialt 
nätverk gjorde 
att många blev 
socialt isolerade 
och det var en 
av flera orsaker 
till existentiellt 
lidande. 
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