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Att få en livshotande sjukdom kan vara en stor kris och är ett lidande. Tidigare forskning är 
till stor del fokuserad på patienters upplevelser i ett terminalt skede och visar vikten av en 
öppen kommunikation, att leva ett aktivt normalt liv och att människors uppfattning om 
döden är olika. Syftet med denna studie var att beskriva hur det är att leva med en 
livshotande sjukdom i det vardagliga livet vilket har studerats med hjälp av självbiografier. 
Studien har en kvalitativ ansats, baserad på sex självbiografier. Resultatet beskrivs i form 
av fem teman, som illustreras och förtydligas med citat. Resultatet visar att upplevelsen av 
att leva med en livshotande sjukdom involverar ett behov av att leva ett så vardagligt liv
som möjligt för att få ett större välbefinnande. Framtiden är oviss och personerna upplever 
en konstant oro och rädsla. Att ha någon att dela sina upplevelser med, ett bra stöd och 
förtroende från vårdpersonal är viktigt. I diskussionen diskuteras hur individens hela 
livssituation påverkas till följd av en livshotande sjukdom och hur viktigt det är att 
vårdpersonalen bekräftar patienternas känslor.   
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A life-threatening disease is a crisis and a suffering. Previous research are focused on 
terminally ill patients experiences and shows the importance of open communication, to 
live a active normal life and that peoples apprehension about death is different. The aim of  
this study was to describe how it is to live with a life-threatening disease in a every day 
life, based on autobiographies. The study is based on a qualitative approach and a analysis
of six autobiographies. The results is presented in five themes. Each theme is described 
separately with help from quotation from the autobiographies. The results shows that the 
experiences of living with a life- threatening disease involves a need to live a every day life 
as it used to be, to get a increased well-being. It even includes a uncertainty future and a 
constant anxiety and fear. To have someone to share the experience with, a good support
and to feel confidence from nursing staff is important. How peoples life situation are
influenced by the life-threatening disease and how important it is that nursing staff confirm 
patients experience are discussed.
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INLEDNING

Livet är något vi människor ofta tar för givet och ser som något självklart. Troligen är det 
först när någon kommer i kontakt med döden, antingen genom att själv få ett hot mot livet 
eller när någon närstående drabbas eller dör, som funderingar väcks om livet och döden. 
Enligt Cullberg (2003a) förnekar många människor betydelsen av det faktum att de faktiskt 
ska dö en dag. När personer väl står inför döden kommer chocken bli större för den som 
förnekat döden i sitt liv. Men inte ens de personer som försökt se sin kommande död kan 
vara helt förberedd på hur de kommer att reagera känslomässigt (Ibid.). 

Inom vården är det inte ovanligt att vårdpersonal möter människor som drabbats av en 
livshotande sjukdom. Dessa personer kan ha fått besked om att de har en viss tid kvar att 
leva eller fått en allvarlig diagnos som förknippas eller tros leda till döden. Att prata om 
döden och andra existentiella frågor är något som är mycket svårt och kräver kunskap och 
erfarenhet (Arlebrink, 1999). Som sjuksköterska ska man ständigt utveckla sin kompetens 
för att kunna ge bästa tänkbara omvårdnad. Avsikten med denna kvalitativa studie är att 
undersöka vad människor med en livshotande sjukdom upplever. Genom att få kunskap om 
människors egna upplevelser kan sjuksköterskan utveckla sin omvårdnadsexpertis och på 
detta sätt möta personer med allvarliga diagnoser på ett mer professionellt sätt. En 
bakgrund till ämnet kommer här först presenteras där olika teoretiska begrepp kommer att 
förklaras. Tidigare forskning kommer även presenteras och sjuksköterskans ansvar 
kommer att beskrivas. 

BAKGRUND

Lidande, välbefinnande och hälsa 

Att drabbas av en sjukdom som hotar livet innebär ett lidande. Eriksson (1994) beskriver 
detta som sjukdomslidande, det vill säga det lidande som patienten upplever vid sjukdom 
och behandling. Sjukdomslidandet delas in i två delar. Det ena sjukdomslidandet är den 
kroppsliga smärta som orsakas vid sjukdom och behandling, det andra är det själsliga och 
andliga lidandet som patienten upplever i form av förnedring, skam och/eller skuld i 
samband med sjukdom och behandling. Detta lidande kan komma ur patienten själv, men 
kan också uppkomma vid dömande och felaktigt bemötande från vårdpersonal eller 
förorsakas av sociala sammanhang. Eriksson påpekar också att sjukdom, ohälsa och 
situationen att vara patient påverkar människors livssituation. Vid sjukdom förändras livet,
vilket kan innebära ett livslidande. Ett livslidande kan vara allt från ett hot mot människans
existens till att inte kunna leva livet som det tidigare var. Det kan vara ett oerhört lidande 
att ha ett hot mot existensen och att inte veta när man ska dö. Människans lidande måste 
ses och bekräftas. Detta innebär att vårdare förmedlar att man ser. Vilket kan göras med 
hjälp av ord, en blick eller med beröring (Ibid.). Dahlberg (2002) har i en studie med 
intervjuade patienter, visat att om patienten blir förnekad som en lidande människa innebär 
detta ett vårdlidande. Uppmärksammas inte lidandet hos patienterna så fråntas de rätten att 
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delta i sin hälsoprocess och patients värdighet kränks. I studien framgår också att vårdandet 
många gånger är allt för inriktat på att följa rutiner och scheman istället för att inriktas på 
patients individuella behov och önskningar (Ibid.). 

Det är vårdens mål att lindra eller förhindra lidande och främja välbefinnande. 
Välbefinnandet kan förstås i form av olika termer, både i form av ett livsperspektiv, ett 
sjukdomsperspektiv och i relation till vårdandet. Människan kan vid sjukdom och ohälsa 
uppleva både lidande och välbefinnande men detta ifrågasätts ibland (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Världshälsoorganisationen (WHO) definierade
hälsa 1946 som: ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (Nationalencyklopedin, 1992). Detta 
innebär att en människa inte behöver vara frisk för att uppleva hälsa och välbefinnande.

Gadamer (2003) beskriver hälsan som något gåtfullt och menar att hälsan ofta tas för 
given. Sjukdomen beskrivs som något ”som tränger sig på, som det störande, det farliga, 
som måste klaras av.” (Ibid., s.12). På så sätt yttrar sig sjukdomen för de drabbade och det 
blir det sjuka som stör vardagen och kommer ivägen för hälsan. Eftersom det inte går att 
mäta hälsa efter några standardvärden, så är det viktigt att fråga patienter hur de känner sig. 
Vidare menar Gadamer (2003) att det är tillvaron med andra människor som gör att 
människan känner sig frisk och upplever hälsa. Hälsan beskrivs vara en gåtfull harmoni 
som innebär trygghet.  Människor lever omedvetet i ”försvar mot ständiga hotfulla 
angrepp mot sin hälsa.” (Ibid., s.24.) Att uppleva hälsa och välbefinnande kan också 
innebära att vara upptagen av livet och att leva utan något som påtagligt hotar eller hindrar
vardagslivet (Sarvimäki, 2006).

Att drabbas av en kris

Att drabbas av en livshotande sjukdom kan vara ett stort trauma i en människas liv. Vid 
besked om en allvarlig sjukdom reagerar människor alltid på något vis och kan drabbas av 
en krisreaktion. Cullberg (2003b) definierar en traumatisks kris ”som individens psykiska 
situation vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att individens fysiska 
existens, sociala identitet och trygghet eller basala tillfredställelsemöjligheter i tillvaron 
hotas” (Ibid., s.120). Krisförloppet beskrivs och delas in i fyra delar. Den första är 
chockfasen, som domineras av försvarsmekanismerna förnekande och isolering. Individen 
vill hålla verkigheten ifrån sig, det finns svårigheter att ta in information och personen 
upplever ofta ett stort kaos. Sedan kommer reaktionsfasen, i denna fas börjar personen 
öppna ögonen för det som skett och för det som kommer att ske. I denna fas ger sig många 
känslor tillkänna och individen försöker finna en mening med situationen. Frågor som 
varför man har drabbats kommer ofta fram i detta skede, och ibland skuldbelägger 
individen sig själv eller någon annan. Denna fas tillsammans med chockfasen är den akuta 
delen av krisen. I och med den tredje fasen, bearbetningsfasen har det akuta skedet 
lämnats. Under denna fas börjar individen acceptera och bearbeta det som hänt och börjar 
våga se framåt. Hur individen bearbetar sin nya livssituation beror mycket på inställningen 
till livet, social trygghet, tro och vad man övrigt fått med sig i livet. Den fjärde fasen är 
nyorienteringsfasen som är en senare del av krisarbetet och är aktuell först när individen 
inte längre har ett uppenbart hot mot livet. Då går man vidare i livet på de nya 
värdegrunder som man fått men minnet av krisen finns alltid kvar (Cullberg, 2003b)
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När livet hotas

Döden innebär att livet upphör. ”>>Död>> används om människor och djur, inte om 
växter; de >>vissnar>>. Människor är de enda varelser som är medvetna om att de ska 
dö.” (s. 108. Jacobsen, 2000). Ämnet döden är tabubelagt och något som vi människor om 
möjligt undviker att både prata om och tänka på (Ibid.). Det är därför oftast först när 
personer står inför döden som detta blir något att prata om, vilket också avspeglar sig i den 
forskning som finns och beskrivs nedan.

En studie kring patienter i ett terminalt skede som var medvetna om sin kommande död 
visade hur olika döden kan upplevas av olika individer. För en del var döden något de 
längtade efter. Döden kunde upplevas som en befrielse från ett svårt liv tillföljd av 
progressiv invalidiserande sjukdom eller hög ålder, och då ses som ett lägligt slut på livet. 
Andra var mer motståndskraftiga, antingen på grund av fruktan inför döden, en önskan att 
slutföra vissa saker i livet eller av en ren ovilja att släppa taget om livet. De fanns även de 
som intog en neutral inställning till livet där det som skulle komma fick ske (Yedidia & 
MacGregor, 2001).

Rydahl-Hansens (2005) studie med patienter som nyligen fått diagnosen obotlig cancer 
visar att de drabbade upplevde ett stort lidande. Patienterna kände sig främmande och 
maktlösa inför deras kommande död. De hade fått vetskapen om att de skulle dö, men hade 
inte accepterat det på ett känslomässigt plan vilket kunde utveckla sig till ett emotionellt 
kaos. De upplevde att döden skulle komma fortare om de gav upp hoppet. 

En annan studie beskriver hur döende personer i ett terminalt skede av livet tänker kring 
döden, och vad de uppfattar vara en ”god död” för dem (Goldsten, Houtepen, Proot, Abu-
Saad, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006). Något som patienterna upplevde som 
väsentligt var att de var medvetna om deras kommande död och att de accepterade den. Det 
var viktigt att de hade en öppen kommunikation kring döendet. Patienterna klargjorde vad 
de ville prata om eller inte. Att ha en öppen kommunikation kring döden med familj och 
nära vänner upplevdes som positivt och tillfredställande för många, men de fanns även de 
som inte ville kommunicera om detta. Något som också upplevdes viktigt för den döende 
var att kunna leva ett så normalt liv som möjligt till slutet, trots sjukdomens begränsningar 
i vardagen. Patienterna önskade att de kunde slutföra det man upplevde som slutliga 
skyldigheter. Dessa skyldigheter kunde handla om att planera praktiska saker för framtiden 
så som anhörigas framtida trygghet och sin begravning (Ibid.). Albaught (2003) studie 
visar hur det andliga livet kan ha betydelse vid en livshotande sjukdom. I studien där
kristna personer som drabbats av en livshotande sjukdom intervjuats, framkommer det att 
deras andlighet gav dem styrka att hantera hotet mot livet. De kände sig inte ensamma utan 
upplevde att de hade Gud i sin närhet. Sång, böner och verser hjälpte dem, och genom att 
lägga sitt liv i Guds händer beskrevs en positiv hållning till livet trots den livshotande 
sjukdomen. De såg livet som en gåva och var tacksamma för det liv de fått. De funderade 
inte så mycket på varför de drabbats och sjukdomen var en del av livet som Gud hade 
bestämt.  
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Att vårda och möta den sjuka människan 

I SOSFS 1993:17 står det skrivet att ”syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga 
sjukdom och ohälsa och bevara hälsa utifrån patienternas möjligeter och behov, minska 
lidande samt ge möjlighet till värdig död” (Socialstyrelsen, 1993). Sjuksköterskan har
ansvaret för att patienterna får en god omvårdnad. För att kunna ge en god omvårdnad 
måste hänsyn tas till hela människan. Eriksson (2004) skriver att det är vårdarens 
skyldighet att ständigt fördjupa sin kunskap om den unika människan. Människan är unik 
även om det kan finnas gemensamma drag människor emellan. Människa har en livsvilja, 
hopp, önskningar, fantasier, tankar, känslor, tro, drömmar etc. Sjuksköterskan bör ha en 
helhetssyn på människan för att kunna se och möta olika personers förutsättningar och 
hinder för hälsa. Vid omvårdnad bör man således möta patienten som en helhet oberoende 
av det aktuella hälsotillståndet. Enligt Arlebrink (1999) bör den som möter döende 
människor och som har ambitionen att bemöta dessa personer med känslomässig inlevelse 
och respekt, kunna känna igen de känslor och reaktioner som den/de drabbade visar. 

Enligt Dahlberg et al. (2003) karaktäriseras vårdvetenskapen av att man har patienten i 
fokus. Här framhålls vikten av att vårdaren ser patientens perspektiv. Det är patienten själv 
som är expert på sig, sitt lidande och välbefinnande. Genom att studera människors
livsvärld kan kunskap fås om patientens egna upplevelser och situation. Ett 
livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsliv och tillvaro uppmärksammas, och 
det innebär att försöka se, förstå samt beskriva världen eller delar av den så som den 
upplevs av människor. Det krävs av vårdaren att denne ska kunna kommunicera och förstå
patienten, inte bara på ett verbalt sätt utan också kunna sätta sig in i dennes situation för att 
kunna möta och vårda patienten på bästa sätt. Genom att försöka inta ett 
livsvärldsperspektiv kan kunskap nås om patientens upplevelse av sin situation. 

Problemformulering

Att drabbas av en livshotande sjukdom kan skapa kaos och kris i en människas liv, och 
troligen väcks också många frågor och funderingar om livet och framtiden. Tidigare 
forskningen fokuserar mest på palliativa patienter och deras upplevelser. Frågor och 
funderingar kring döden kan troligtvis finnas även innan ett definitivt besked finns om att 
man är döende. En intressant fråga är om personer som drabbas av olika livshotande 
sjukdomar har liknade erfarenheter, eller om det finns avgörande skillnader beroende på 
sjukdom. Vilka problem och svårigheter innebär det för den som drabbas av en livshotande 
sjukdom? Sjuksköterskor möter patienter som drabbats av olika livshotande sjukdomar. 
Hur kan sjuksköterskor möta och hjälpa dessa patienter? Att möta människor i kris är något 
som är svårt och som det krävs kunskap för. Som sjuksköterska bör man ha en beredskap 
för att kunna stödja och möta människor i svåra livssituationer. Hur går det att hjälpa 
någon med en livshotande sjukdom att må bra och känna välbefinnande? För att kunna 
göra detta på ett så bra sätt som möjligt behöver sjuksköterskor kunskap om vad människor 
upplever då de drabbas av en livshotande sjukdom för att kunna utveckla sin omvårdnads 
expertis.
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SYFTE

Syftet med studien är att beskriva hur människor upplever att livet påverkas till följd av en 
livshotande sjukdom.

Frågeställningar

Hur upplevs det att drabbas av en sjukdom som innebär ett hot mot livet?
Vilka frågor och problem blir centrala för patienten i dennes livssituation?

METOD

Denna studie syftar till att beskriva människors upplevelser av att drabbas av en sjukdom 
som hotar livet och vardagen. För att kunna beskriva dessa upplevelser valdes en kvalitativ 
ansats. I kvalitativa studier riktas intresset mot individen och det subjektiva hos denna. Det 
kvalitativa handlar om hur olika individer upplever, tolkar och strukturerar sin verklighet, 
samt hur de påverkas av tidigare kunskaper och erfarenheter. Ett fenomen studeras och 
dess innebörd eller mening för individen söks (Backman, 1998). 

Datainsamling

Följande studie är en litteraturstudie som bygger på författade biografier. För att kunna 
beskriva patienters upplevelser valdes självbiografier som datamaterial för analys. Skrivna 
berättelser som exempelvis biografier kan ses som livsberättelser. Dessa berättelser kan 
handla om människor som på olika sätt upplever hälsa eller ohälsa, lidande och vård
(Dahlborg Lyckhage, 2006). Enligt Dahlberg (1997) så kan biografier vara av 
vetenskapligt värde då de kan innehålla detaljerade och rikliga beskrivningar om hur 
människor upplever sin vardag. I denna studie har självbiografier valts ut, där olika 
erfarenheter beskrivits om hur det kan vara när livet hotades av en sjukdom. 

Datainsamlingen började med en sökning i referensdatabasen Libris. Självbiografierna 
skulle vara skrivna på svenska och de sökord som användes var olika sjukdomsdiagnoser
som vi ansåg kunde upplevas som livshotande. Dessa sökord var hjärtinfarkt, blodpropp 
och cancer. Detta resulterade i självbiografier och många fanns inte tillgängliga på 
högskolebiblioteket. Det blev svårt att få en uppfattning om i fall självbiografierna var 
relevanta. Med hjälp av bibliotekarien fann vi särskilda hyllor som endast innehöll 
biografier. På hyllorna gick vi igenom bok för bok och valde ut nio självbiografier som 
verkade kunna besvara studiens syfte bäst genom att läsa böckernas resumé. Vi gick sedan 
till stadsbiblioteket i Skövde och sökte efter de självbiografier vi funnit på 
referensdatabasen Libris. Där fann vi tre självbiografier. 

Tillslut valdes tolv självbiografier ut. Dessa delade vi upp mellan oss och läste således sex
böcker var. Efter genomläsningen valdes slutligen sex böcker ut för att besvara studiens 
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syfte. Sex självbiografier valdes bort på grund av att personerna i dessa beskrev för lite om 
deras upplevelse av att ha en livshotande sjukdom, det var även för att studien skulle få en 
större variation på olika sjukdomar. Detta för att undvika att resultaten skulle komma att 
handla om en enda sjukdom, utan istället fokusera på erfarenheter av det existentiella hot 
en sjukdom kan innebära. 

En kort beskrivning av valda själbiografier

Crafoord, C. (2004). Hjärtats oro.  (231 sidor.)

I denna bok beskriver Clarence hur han och hans fru tidigt en morgon åker till sjukhuset. 
Något är fel och Clarence känner att allt inte verka vara som det ska, och det visar sig att 
Clarence har en pågående hjärtinfarkt. Han beskriver känslan av att vara patient, att inte 
hänga med i det som vårdpersonalen säger om honom fastän han själv är läkare sedan 
många år. Clarence beskriver i sin bok om de svåra funderingar som väcks i samband med 
hjärtinfarkten och sina erfarenheter och funderingar som uppstår när sjukdomen hotar hans 
liv och vardag.

Jekander, A. (2003). Det gick en propp. (143 sidor.)

Mitt i livet drabbades journalisten Anita av en propp i hjärnan på väg hem efter en stressig 
dag på jobbet. Plötsligt kan hon inte längre formulera orden när hon ska tala, och det ena 
benet vägrar att lyda. Istället för hemfärd blev det en snabb transport till sjukhuset där hon 
får diagnosen stroke. Men hon hade tur, hon överlever sjukdomen och hennes skador är 
lindriga och hennes liv kan gå vidare. I boken beskriver Anita också fyra andra personers 
livsöden och erfarenheter om hur deras liv förändras efter att de drabbats av en stroke. På 
olika sätt beskrivs känslor och funderingar kring livet och döden i samband med en stroke. 

Klepeke, M. (2003). I väntan på en lever. (164 sidor.)

Följande bok handlar om Martin som drabbats av en leversjukdom. I boken beskriver han
den sju månader långa väntan på en ny lever. Han berättar om att det enda han vet är att 
han inte kommer att behöva vänta flera år, för utan en transplantation kan han inte 
överleva. Han beskriver i boken om hur det är att vänta på beskedet, om alla provtagningar 
och besök på sjukhuset och hur detta påverkar både honom, hans fru och deras två barn 
som är sex och tre år när han först får diagnosen. Han beskriver hotet mot livet som en 
rädsla att inte få vara med sin familj.

Silbersky, L. & Svedelid, S. (1992). Och tiden den stod stilla. (150 sidor.)

Boken beskriver Advokaten Leifs erfarenheter av att drabbas av en elakartad tumör i 
halsen. Han beslutar sig för att dela med sig av sina upplevelser så att andra i liknande 
situation ska få lärdom och tröst. Under sjukdomstiden började han diktera sina 
upplevelser och tankar dagligen. Dessa kom sedan att ligga till grund för boken. I boken 
beskrivs hans upplevelser av dödsångest, rädsla, men också en vilja att tro på en framtid, 
trots tuffa behandlingar. I boken beskriver han hur han ville visa att det går att vara stark, 
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men inser snart att det var lättare sagt en gjort. Han upptäcker snart att han inte skiljer sig 
särkilt mycket från andra personer, och upplever sin sjukdom som en av de jobbigaste 
perioderna i livet, vilket ändrat hans syn på livet. 

Strömberg, J. (2001). Draken som lyfter i motvind. En bok om att vara ung och få 
cancer. (192 sidor.)

Denna bok handlar om Johanna. Endast 24 år gammal drabbas hon av en aggressiv 
leukemi, kronisk lymfatisk leukemi. Hon har precis påbörjat en utbildning på 
biomolekylärkemiprogrammet när hon får diagnosen. Plötsligt och oväntat ställs hon inför 
döden. Via hennes dagboksanteckningar får läsaren följa hennes kamp genom sjukdom och 
behandling. Hon beskriver sina känslor och erfarenheter om att eventuellt dö, om hennes 
sorg och rädsla, men också hennes hopp och vilja att tro på en framtid.

Wingbro, L. (2000). Diagnos cancer – som om det inte är tillräckligt! (173 sidor.)

Denna bok handlar om Liselotte som drabbas av en storcellig neuroendokrin cancer, en 
ovanlig och aggressiv lungcancerform. Vid insjuknandet är hon 36 år gammal och mamma 
till Freddie sex månader och William två år. Diagnosen vänder upp och ner på hennes 
tillvaro samtidigt som hon precis håller på att separera från sin man. I boken får man följa 
hennes kamp mot sjukdomen och hur det är att mitt i livet drabbas av en livshotande 
sjukdom. Hon beskriver upplevelser kring det hot mot livet sjukdomen innebär, att hennes 
barn kan förlora sin mor, samt hur hennes familj hjälper henne. 

Analys av datamaterial

Analys av litteraturen har gjorts med hjälp av Dahlbergs (1997) analysmetod. Enligt denna 
består dataanalysen av tre faser som schematiskt kan beskrivas som en ursprunglig helhet, 
delar av helheten och åter till en ny helhet. Syftet med analysen är att beskriva, förstå och 
tolka data. Den första fasen består av att läsa texten ett flertal gånger för att göra sig bekant 
med den. Då man med enkelhet kan berätta vad texten handlar om är det dags att gå vidare 
till nästa steg, vilket beskrivs som den analyserande fasen. Efter genomläsningen har texten 
blivit bekant och olika delar av fenomenet som man vill studera har börjat framträda. 
Under analyserandet söks kvalitativa likheter och skillnader i datamaterialet. I arbetet med 
dessa kan ett mönster bildas ur vilka man kan urskilja olika teman. 

Under analysen ställs frågor till texten om vad det är som sägs, hur det sägs i texten och 
vad innebörden av texten är. Under analysen finns hela tiden en växling mellan helheten 
och delarna. Detta innebär att man under analysens gång pendlar mellan datamaterialet och 
de tänkta teman som börjar träda fram. Den sista fasen i analysen är att beskriva resultatet 
(Dahlberg, 1997). 

Vår analys började med att vi läste datamaterialet. På detta sätt gjorde vi oss bekant med de 
enskilda personernas berättelser och levda erfarenheter. Vi läste tre böcker var, på så sätt 
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delade vi upp arbetet mellan oss för att bättre kunna fördjupa oss i datamaterialet. Under 
genomläsningen ställdes frågor till texten som hade med studiens syfte och frågeställningar 
att göra. Hur upplever personerna hotet mot livet? Hur beskriver de det? Vilka frågor och 
problem blir centrala i deras livssituation? Delarna i texterna som svarade an mot dessa 
frågor och studiens syfte noterades av oss båda, samtidigt som citat plockades ut. Sedan 
bearbetade vi det vi funnit tillsammans, och jämförde kvalitativa likheter och skillnader i 
datamaterialet. Nästa steg blev att försöka strukturera och få ordning på de beskrivningar 
som fanns i texterna. Tillsammans började vi urskilja olika teman. Vi tittade sedan återigen 
i datamaterialet, denna gång med våra tänkta teman med oss i läsningen. På så sätt växlade 
vi mellan helheten och delarna i datamaterialet. Sedan gjordes slutligen en beskrivning av 
resultatet med hjälp av fem teman som beskriver hur det är att leva med en livshotande 
sjukdom.

Etiska överväganden

Enligt Streubert Speziale och Carpenter (2007) ska forskaren följa tre etiska principer. 
Hänsyn ska tas till deltagarnas autonomi, vilket bland annat innebär att deltagandet är 
frivilligt, forskaren ska sträva efter en godhetsprincip, att ingen ska komma till skada och 
att rättvisa ska skapas för deltagaren. Detta innebär att medverkandes personliga integritet 
och värdighet ska respekteras och att forskare ska ta hänsyn till deltagarnas anonymitet och 
datamaterialets konfidentialitet (Streubert Speziale & Carpenter, 2007). I denna studie har 
självbiografier analyserats och därmed behöver inte datamaterialet vara anonymt eller 
konfidentiellt eftersom författarna själva valt att offentliggöra sina upplevelser för 
allmänheten. Under studiens analys har ursprungstexterna och författarnas berättelser
respekterats och hanterats varsamt. Att ohederligt inkludera eller exkludera något i texten, 
göra en felaktig analys av den eller att avsiktligt förvränga tolkningen av texten skulle vara 
etiskt orätt mot dessa personer (Medicinska forskningsrådet, 2000).
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RESULTAT

Att få ett hot mot livet är något som påverkar människors vardag avsevärt oavsett vilken 
livshotande sjukdom de drabbats av. Efter vår analys av personernas berättelser framkom 
fem teman som beskriver olika upplevelser, vilka tillsammans bildar en helhet av hur det är 
att drabbas av ett hot mot livet. Dessa teman var: Att LEVA när livet hotas, Att vara och 
bli bemött som ”sjuk”, Den ovissa framtiden, Den ständiga oron och rädslan, Ta inte 
mitt liv ifrån mig!

Att LEVA när livet hotas

Innan personerna i studien blev sjuka levde de sitt vardagliga liv. I och med sjukdomen och 
hotet mot livet upplevs en förlust av det egna livet. Att förlora livet handlar inte bara om att 
de drabbade tror att de ska dö, utan också om att de förlorar sitt gamla liv. Flera beskriver 
att de inte har någon direkt rädsla för döden, utan det är förlusten av det tidigare livet som 
känns jobbigt. I och med sjukdomen finns en önskan att nu ta vara på den tid man har, och 
dödshotet gör att livet ses med andra ögon. Synen på livet och sig själv förändras. En 
person beskriver det som att benen hon står på slås undan och det är då hon inser 
förändringen av livet och att ingenting är gratis eller självklart. Livets mening omprövas. 
Några personer ser tillbaka på sina liv och på vad de gjort. Efter att de drabbats av ett hot 
mot livet så hamnar tillvaron på en skör tråd, ingenting tas längre för givet. En 
medvetenhet väcks om att det finns ett slut. Några upplevde att de kunde göra bättre 
prioriteringar och att småsaker i tillvaron blev viktigare, vilket flera beskriver som något 
positivt. Hotet mot livet gör att man känner att man får något tillbaka i form av en förmåga 
att se livet på ett nytt sätt.

”Underbart! Jag tar in alla de små sakerna i tillvaron med större intensitet, alla 
sinnesintryck tycks mig plötsligt så mycket starkare, tydligare.”  (Strömberg, 2001. s.48)

”Jag kan nu ta till vara de små saker i tillvaron, upptäcka de många guldägg som jag 
tidigare bara rusade förbi. Jag kan skilja på viktigt och mindre viktigt och inte viktigt alls 
och graderingen är annorlunda idag än vad den var förr. […] Det gäller att plocka russin 
ur kakan den tiden man har kvar, oavsett hur kort eller lång den tiden blir, och de russinen 
har med familj, närhet, värme och kärlek att göra.”  (Silbersky & Svedelid, 1992. s.89)  

Risken att förlora livet gör att personer upplever att de vill leva ännu mera. På olika sätt 
beskrivs hur de gör det bästa av den tid som finns kvar. Någon beskriver det som att leva 
för ögonblicket när man inte vet hur morgondagen blir. De vill ta till vara livets 
möjligheter trots sin sjukdom. Samtidigt finns önskan om att få tillbaka vardagen som den 
var förut, innan man blev sjuk. Den nya och annorlunda vardagen är svår, dels på grund av 
att hela situationen som de plötsligt befinner sig i gör att hela livet känns annorlunda. Dels 
är den nya vardagen också full med läkarbesök, behandlingar och sjukhusvistelser som 
måste göras. Vardagen hjälper dem också att koppla bort sjukdomen och de mörka 
tankarna för en stund. Av analysen framkommer två sidor av den begränsning man fått av 
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livet. Dels en förtvivlan för att man inte kan vara hemma och leva ett normalt liv med allt 
som det innebär. Samtidigt upplever man ett beroende och en trygghet med sjukvården 
som väcker en oro om att aldrig någonsin komma tillbaka till ett vanligt liv.

”Det är sällan man önskar att allt vore som vanlig när allt är som vanligt. Man tycker 
”som vanligt” är så öken trist att man kan rutna bort. Fast i och för sig, på senare tid har 
jag nog ändå tyckt att ”som vanligt” varit helt okej. Som vanligt. En sådan negativ klang. 
Disk, städ, plugg. Trampa på, trampa på. Men så blir man sjuk och inte så lite sjuk. 
Jättesjuk, dödssjuk. Och jag är redan så less. Less på sjukhus, på nålar, på kliande plåster, 
på groteskt stora lymfkörtlar. Jag vill inte gå till sjukhuset en enda gång till i hela mitt 
liv.” (Strömberg, 2001. s.39)

Att vara och bli bemött som ”sjuk”

Att drabbas av en livshotande sjukdom förändrar livet och väcker många känslor och 
funderingar. De drabbade beskiver hur dessa erfarenheter ofta delas med familjen och de 
närmaste vännerna. Familjen och de nära vännernas omtänksamhet, tröst och stöd upplever 
några som det allra viktigaste.

”Att ha en tröstande familj är en välsignelse. Det finns inget annat ord som täcker 
begreppet. En ren och skär välsignelse. Hur klarar sig människor som enbart har sig 
själva att luta sig mot?”  (Silbersky & Svedelid, 1992. s.75)

”Något som har blivit extra tydligt sen jag blev sjuk är hur människorna är det absolut 
viktigaste i mitt liv. Jag är så tacksam för alla mina kompisar som ställer upp och för min 
familj, som finns där i bakgrunden som en ständig trygghet. Tack gode Gud. Vad gjorde 
jag utan dem alla!” (Strömberg, 2001. s.31) 

”Varje gång jag gled över kanten till avgrunden fanns de där för att dra upp mig igen. 
Eller lirka upp mig. Nu efteråt känns det som om de räddade mitt liv. Eller rättare sagt: 
Jag är övertygad om att jag skulle ha dött om jag inte hade haft medmänniskor runt 
mig…” (Klepke, 2003. s.141)

De flesta upplevde ett enormt behov att få prata och att få utlopp för sina känslor och 
tankar. En del beskriver att det kan vara viktigt att inte hålla inne med allt för mycket och 
allt för länge, med rädsla för att annars bryta ihop. 

”Visst finns rädslan och sorgen där hela tiden men den behöver inte levas ut till fullo varje 
dag. Jag pytsar undan den, men tillslut är förrådet fullt och måste tömmas. Jag är där. 
Inuti mig finns en uppsjö av tårar som verkar sitta fast. Jag behöver få dem ur mig. Nåja, 
tillslut kommer det, så är det bara.” (Strömberg, 2001. s.55)

En annan kvinna berättar hur hon höll alla sina känslor inom sig större delen av sin 
sjukdomsperiod. Att drabbas av en allvarlig och livshotande sjukdom kan innebära en sorg. 
Det finns behov av stunder och tillfällen för att få visa och släppa ut dessa känslor, som 
ofta hålls tillbaka.
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”Jag gapade aldrig, for aldrig ut. […] Nu stod jag i hallen i mitt hem och vräkte ur mig 
allt möjligt. Det var skönt att skrika och gapa. Kändes som en lättnad att få reagera 
ordentligt för en gång skull.” (Wingbro, 2000. s.75)

Till slut beskriver hon hur allt blir övermäktigt, och hur hon då inte klarar av att hålla mer 
inom sig. Flera personer beskriver att de väljer vilka människor i deras omgivning som ska 
få vetskap om deras sjukdom och hur de känner sig. De vill inte få medlidande eller 
sympati från alla, utan vill visa sig starka. En del upplever det som att man blir stämplad 
och bemött på ett annorlunda sätt som sjuk, och vill då inte att andra människor ska få veta.

”Det blev så småningom nödvändigt att bereda kunskapen om min sjukdom till vänner och 
omgivning, skola och skolkamraters föräldrar. Och vi började inrätta oss i ett liv som 
”sjuk familj” , vare sig vi ville det eller inte.”  (Klepke, 2003. s.11)

En annan man beskriver hur folk kunde tala till honom på ett sätt som om han snart skulle 
dö. Detta var svårt att förhålla sig till och hantera eftersom att han ville visa sig stark. Flera 
personer beskriver att de har ett behov av att visa och känna sig starka för att klara av sin 
situation, och hantera sjukdomen och hotet mot livet. Man vill skydda sig själv och sina 
nära genom att upprätthålla en fasad. 

”Det var som om jag bestämde mig för att inte ta illa vid, fast visst finns det en viss rädsla 
liggandes under skinnet i kroppen hos mig och pyrde. Men jag kände att jag måste vara 
stark. En inre röst sa till mig att vara stark. Jag ville inte släppa fram mina känslor utav 
rädsla att tappa fotfästet helt. Samtidigt som jag fick en känsla av att alla runt omkring 
mig var beroende av att jag inte visade mina innersta känslor. Mina barn var beroende av 
en stark mamma.”  (Wingbro, 2001. s.17)

Kvinnan som drabbats av lungcancer beskiver en rädsla hon lever med. Hon är både rädd 
för sjukdomen, men också alla de känslor den väcker både hos sig själv och andra. Detta 
gör att personerna ibland undviker att berätta om hur man egentligen mår. Med hänsyn till 
den anhöriga vill de visa sig starka, och känner att de inte vill ge vika för deras anhöriga 
som också behöver stöd och hjälp. 

”Det är klart att vi pratade inom familjen, men var och en mådde så dåligt, vi hade ju fullt 
upp med oss själva även om vi försökte hjälpa varandra.”  (Jekander, 2003. s.103)

Den ovissa framtiden

Att få en livshotande sjukdom leder till många funderingar kring livet och döden. Att inte 
veta om man ska dö eller hur lång tid man har kvar att leva innebär en stor ovisshet. Det 
blir svårt att veta om det går att tro på en framtid eller om man ska förbereda sig på att dö.

”Karin frågade om jag tänker mycket på döden. Antagligen mer än jag tror. Som i 
måndags, när några av mina tavlor äntligen fick flytta upp på en väg, dök tanken på mig 
att jag borde vänta med att göra hål i de nya finna tapeterna tills jag ”vet” huruvida jag 
blir kvar i detta jordeliv eller inte. Och samma sak vid ett lampinköp i veckan: ”Då blir det 
ännu mer för min stackars familj att ta rätt på om jag dör.” (Strömberg, 2001. s.148)  
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Att inte veta ger en ovisshet om sitt framtida öde där visshet söks. Personerna försöker få 
information och besked om vad som kommer att hända med dem. Sjukdomens hot mot 
livet väcker frågor, både om sjukdomen, men också om livet. 

”Vilka chanser har jag att överleva? Vad innebär cellgifter? Kan jag jobba? Blir det 
smärtsamt? Aron [läkaren] ber mig lugna ner mig men hur ska jag kunna det? Kan jag 
överleva? Får jag överleva? Och om jag måste dö hur blir då döden? Snabb eller en 
förfärlig och utdragen nedbrytande process? Chanserna, chanserna, chanserna… Svara, 
Aron!” (Silbersky & Svedelid, 1992. s.20)

Frågorna kring överlevnad besvaras sällan utan lämnas i en ovisshet då det sällan finns 
något konkret svar. De drabbade beskriver ett sökande och letande efter 
överlevnadsprognoser för att kunna förstå eller räkna ut en prognos för chansen att 
överleva. 

Framtiden upplevs som ett stort frågetecken. Man frågar sig om man vågar planera och tro 
på en framtid. Finns det en chans att få uppleva en framtid? En del personer frågar sig vad 
som kommer att hända med deras familj och hur de kommer att hantera förlusten av en 
familjemedlem. På olika sätt upptas de drabbade av funderingar om hur det skulle kunna 
vara att inte kunna få fortsätta leva med sin familj och inte se sina barn åldras, vilket känns 
smärtsamt.

”Jag känner mig allt lugnare vid tanken på min egen död. Men att släppa in barnen i 
tankarna, mina barn som nu sitter där inne i vardagsrummet, är inte bara svårt, det är 
olidligt, och jag vill bara vråla om hur orättvist det är, inte för min egen skull, men för 
deras.”  (Klepke, 2003. s.51) 

På ett nytt sätt finns döden nu närvarande i livet. Detta innebär en kamp och ett lidande 
som några personer försöker motivera sig själva att orka med. För att orka försöker de se 
och hålla fast vid de ljusglimtar som finns i framtiden så som barnens bröllop, skolstart 
eller att försöka tro på att man kommer att kunna slutföra den utbildning som påbörjats. 
Tvivlet på vilka mål man vågar ha i livet finns ändå alltid kvar, både hos den drabbade och 
dennes anhörige. 

”Till min födelsedag säger Birgitta [fru] till mig att hon har väntat med inköp av mina 
presenter så länge som möjligt, det skulle ju kanske ändå inte bli aktuellt att köpa några.” 
(Klepke, 2003. s.99-100)

Även om personerna är osäkra på sin framtid så finns en vilja och önskan om att få planera 
som om framtiden inte innebar varken sjukdom eller död.

”I det ögonblicket bestämmer jag mig för att leva jag vill nämligen dansa med Malin 
[barnbarn] på hennes bröllopsdag. En idiotisk tanke men ett mål och det målet ska jag 
uppleva. Jag vill bli frisk! Jag ska bli frisk!” (Silbersky & Svedelid, 1992. s.26)
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Den ständiga oron och rädslan

Personerna beskiver en oro och rädsla som finns inom dem hela tiden. Denna oro består av 
rädsla och sorg över sin livssituation, sin framtid och dödens närvaro. Vardagen innebär en 
ständig oro som inte går att ”stänga av”. Den ständiga oron tar på både ork och kraft. 

”Att gå omkring med oro som gnager och tär i ens inre och få tunga ångestfyllda 
diagnoser, som kramar blodet ur hjärtat, nöter något enormt på krafterna.” (Strömberg, 
2001. s.30)

”När jag koncentrerar mig på arbetet är det bara det som gäller, men hela tiden finns 
oron i bakgrunden och varje gång jag tar en paus dyker den upp.” (Silbersky & Svedelid, 
1992. s.18)

Oron kan upplevas mindre och distraheras när de drabbade är sysselsatta med något, så 
som jobb, studier eller att man umgås med familj och vänner. I de svåraste stunderna 
upplevs ett behov av sällskap. Oron blir ofta som värst när de är ensamma, då kommer 
tankarna på den egna situationen. Familj och nära vänner upplevs av de flesta som en 
räddning från dessa. När man blir själv igen så kommer ångesten fram lika snabbt igen. En 
man beskiver att det uppkommer en form av ensamhet när någon nära och kär lämnar en 
kvar på sjukhuset för att åka hem. Även om han då inte var fysiskt ensam eftersom 
vårdpersonal fanns runt omkring, så kände han sig ändå ensam kvar med sina tankar och 
funderingar. En kvinna beskriver att oron lättare kommer fram när hon är trött. 
Verkligheten tar ett fastare grepp om henne när det finns en fysisk krämpa med i bilden. 
När oron och rädslan kommer fram så upplever många av personerna ett mörker som 
skymmer allt annat ljus i livet. I konstrast till detta upplever en kvinna ett behov av att vara 
ensam ibland och stänga ute sin omgivning. Hon upplever att det ibland är lättare att få 
utlopp för sina känslor när hon är själv och inte behöver tänka på hur andra ska reagera. Att 
inte kunna vara ensam är en slags utsatthet. En frustration kan uppstå i att inte ha någon 
hos sig när man mår som sämst. 

”Snälla Ann-Louise, kom snart. Jag står inte ut med att vara ensam, då grubblar jag halvt 
ihjäl mig.”  (Strömberg, 2001. s.14)

Några personer beskriver också en rädsla över att något ska hända kopplat till den 
livshotande sjukdomen då man är ensam. En man ställer sig frågan om hur andra personer 
runtomkring skulle reagera i fall det skulle hända honom något.

”Överlevnadsdräkten består av ett par någorlunda propra byxor, kavaj, skjorta och slips. 
Slipsen är nog den viktigaste markören. När jag får klart för mig att jag när som helst, var 
som helst och utan föregående varning kan drabbas av en livshotande blödning där 
överlevnaden är avhängig av att jag snabbt blir förd till sjukhus, beslutar jag att alltid ha 
min överlevnadsdräkt när jag är bland folk. Syftet med den är just att få människor runt 
mig att se 
till att jag snabbt förs till sjukhus” (Klepke, 2003. s.77)

 De drabbade upplever att de är mer känsliga än tidigare. Det kan handla om att gråta oftare 
eller ha närmare till tårarna, tårar som kan komma i alla möjliga oväntade situationer. 



14

”I samband med att någon av sköterskorna ägnade en stund åt att sitta vid min säng och ta 
prover, greps jag märkligt starkt av hennes närvaro. Jag blev gåtfullt överväldigad av 
känslor och började gråta. Gråten kom häftigt och med stora tårar utan att jag riktigt 
visste vad jag grät över.” (Crafoord, 2004. s.46)

Flera beskriver också att de tar illa vid sig lättare. Humöret och känslorna är något som 
dalar upp och ner för de flesta. En person beskriver det som att han balanserar på en skör 
tråd hela tiden. Han menar att rätt som det är kan det komma något positivt som gör att 
livet känns bättre, men lika snabbt kan känslorna dala och han mår uselt igen. En annan 
beskriver det på detta sätt:

”I det tillstånd jag är åker man tydligen expresshiss mellan känslonivåerna. I ena 
ögonblicket är man så säker på sig själv och på att man utan vidare ska klara de 
kommande svårigheterna, i nästa ögonblick är man fylld av tvivel och tror att chanserna 
tangerar nollstrecket.”  (Silbersky & Svedelid, 1992. s.33)

Det finns en rädsla för att inte orka, att bli sämre och att tiden i livet ska begränsas av 
sjukdomen. Personerna upplever sig själva som en halv människa när de inte klarar av 
saker och ting i samma utsträckning som tidigare. Trots den allvarliga och livshotande 
sjukdom så vill personerna vara som vanligt och är rädd för att inte orka med livet, att inte 
orka ta hand om sin familj och andra saker i vardagen. Det blir också en rädsla för att inte 
längre vara behövd, och att ingen frågar om hjälp. Det finns en oro över att det kan dröja 
innan de kommer tillbaks till arbetet eller utbildning, om de ens kommer att kunna komma 
tillbaka. Det finns en oro för den del av kroppen som har drabbats, och vad som kan hända 
om inte kroppen fungerar.

”Hjärtat i mitt bröst tog plötsligt gestalt för mig och min rädsla och oro avlöstes av en 
tacksamhet mot hjärtats trohet, att det fortsatte att slå trots alla slangar och medikamenter 
som nu manipulerade med det.”  (Crafoord, 2004. s.35)

Det finns en rädsla för att tappa kontrollen över livet. Det hot som sjukdomen innebär gör 
att personerna upplever en stor maktlöshet.

”Ovissheten inför ett händelseförlopp och den totala maktlösheten inför ödets nycker 
skrämmer.” (Strömberg, 2001. s.149)

” Jag har döden i kroppen och nu har man sprutat in [cytostatika] annan död som ska ta 
död på den första döden. Men den döden blir bara en skendöd. När sprutdöden retirerar 
kan den skendöda döden triumferande resa sig till ny aktiv död. Ingenting kan jag göra åt 
det. Det känns förödmjukande och förnedrande.” (Silbersky & Svedelid, 1992. s.73-74)

Ta inte mitt liv ifrån mig!

Personerna beskriver hur deras liv påverkas av relationen med sjukvården. Möten med 
vården påverkar hur de mår och hur de klarar att hanterar den situation sjukdomen innebär. 
Ett bra bemötande upplevs som viktigt. De vill ha personer i sin närhet som de kan lita på 
och känna sig trygga med. Förtroende för läkare och sjuksköterskor skapas när de drabbade 
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upplever att de blir sedda som individer och att vårdarna ser att de har behov av att prata 
om sin situation.

”Men min allvarligaste kritik är att många i personalen inte hade tid att prata. Alla i 
personalen var egentligen mycket bra, duktiga och trevliga, men de hade så mycket att 
göra att man kände sig som en korv som åkte igenom systemet. Sjukhuspersonalen blir ju 
plötsligt auktoriteter i ens liv, därför är det viktigt att de har tid och intresse av en. Ett bra 
samtal betyder kanske att man blir mycket bättre.” (Jekander, 2003. s.56)

Personalen beskrivs som snälla och trevliga, allt för pressade för att ta sig tid till samtal. 
Vårdpersonal som tar sig tid uppskattas, exempelvis att läkaren ringer upp och frågar hur 
de mår, något som kan upplevas som tröstande, och de drabbade behöver känna att det är 
tillåtet att må dåligt. Vilket ibland personerna upplevt att de inte får göra i kontakt med 
läkare. Patienterna har många frågor som de vill ha svar på och diskutera på grund av deras 
livshotande situation, men får de inte förtroende för läkaren så undviks många gånger 
personliga frågor. En kvinna beskriver relationen till sin läkare på detta sätt.

”Jag tycker jätte bra om henne [läkaren], det gör jag visst, men hon är ändå förknippad 
med obehag efter att ha agerat bödel och gett mig alla obarmhärtiga diagnoser och 
smärtsamma besked som har fallit mot min nacke likt skäran på en giljotin. Även om hon 
har gjort det på ett bra sätt –rakt, ärligt och utan krumbukter –så är det aldrig kul precis. 
En del av mig är livrädd för henne och hon är i mångt och mycket för knippad med 
obehag. Samtidigt tycker jag verkligen om henne och känner mig väldigt beroende av 
människan i fråga. Hon är min Gud, jag har lagt mitt liv i hennes händer och måste lita 
stenhårt på att hon gör riktiga bedömningar. Och det gör jag, jag litar tveklöst på att hon 
gör rätt.” (Strömberg, 2001. s.53)

Som patient och drabbad av en livshotande sjukdom är man utlämnad till och beroende av 
vården. En bra relation med läkaren ses som betydelsefullt. De beskriver hur de upplever 
att det är läkarna som har deras liv i sina händer. 

”Sussis blick mörknar när hon berättar om beskedet som hon fick när hon skrevs ut från 
regionsjukhuset den 18 februari. >>Som patient ska man tydligen inte tro eller hoppas för 
mycket. Läkaren sa att jag förmodligen aldrig skulle kunna gå igen och att jag måste vänja 
mig vid tanken på att sitta i rullstol resten av mitt liv. Han verkade också betvivla att jag 
någonsin skulle kunna rida på min häst Chiva igen. Jag kände mig idiotförklarad och 
nertryckt i skorna. Men samtidigt blev jag förbannad och tänkte – ta inte mitt liv ifrån mig! 
Jag ska visst rida igen!<<.” (Jekander, 2003. s.42)

I kontakt med sjukvården och läkarna kan sjukdomen och hotet mot livet bli mycket 
påtagligt, och ångestfyllt, vad kommer doktorn att säga? Olika möten med 
sjukvårdspersonalen beskrivs. De drabbade vill känna hopp och tro på en framtid, och 
behöver mötas såväl med tilltro, ärlighet och respekt ifrån vårdarna.

”Men det fanns ingen doktor eller sköterska som jag kunde kalla >>min>>, som jag kunde 
urskilja som speciell, någon jag kunde vända mig till, ett ansikte att känna igen.” 
(Crafoord, 2004. s.73)
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Många känner sig utsatta kroppsligt av att hela tiden behöva lämna ut sin kropp till vården 
för olika undersökningar och behandlingar. Det finns en sorg över att kroppen ska behöva 
lida, men de är tvungna för att kunna överleva.

Vårdarna är många gånger vänliga och trevliga men en del patienter upplever ofta att de 
inte ger det stöd som behövs och de upplever att vårdpersonalen kan vara lite osynliga och 
inte efterfråga de drabbades erfarenheter eller behov.

En person berättar om hur det är att vårdas på sjukhus där alla han möter ser likadana ut. 
Han beskriver det som att patienterna bär anstalts kläder, och på så vis går det att se vilka 
som hör ihop. Han fortsätter att beskriva att det är som en barriär mellan livet på sjukhuset 
och livet utan för. 

”Det är en massiv manipulation som drabbar varje patient som tas in på sjukhuset. Det 
man kallar hospitalisering verkar kunna ske på bara några sekunder efter en akut 
intagning, så snabbt förs man in i patientrollen och så totalt bidrar alla i 
sjukvårdspersonalen till att befästa rollerna och presentera vad som gäller.” (Crafoord, 
2004. s.132)

Sjukhuset befäster sjukrollen, vilket tycks öka och påtala patienternas utsatthet och 
beroende gentemot sjukvården.

Resultatsammanfattning

Att drabbas av en livshotande sjukdom påverkar de drabbades hela livssituation, och 
väcker många känslor och funderingar om framtiden och familjen. De drabbade personerna 
beskriver hur de lever i en ständig ovisshet, vilket gör att de inte vet om de vågar planera 
sin framtid. Vardagen förändras, och de upplever att de har fått ett nytt och annorlunda liv 
som de nu ser på med nya ögon. De känner en sorg över livet som de har förlorat, samtidigt 
som det finns en strävan och en önskan efter att försöka leva som tidigare, före sjukdomen, 
och så normalt som möjligt. Individerna upplever livet som värdefullt, och vill kunna få ut 
så mycket som möjligt av livet. Det finns behov av stöd, tröst och att få prata om den nya 
förändrade livssituationen de upplever med andra, för att få sätta ord på och uttrycka deras 
känslor. De personer som beskrivs värdefulla är framförallt familjen och nära vänner som 
får dela dessa erfarenheter med de drabbad, de vill inte att alla ska veta hur de känner eller 
mår. De vill både skydda sig själva, det finns en rädsla för att bli stämplad som sjuk och 
svag, och de vill försöka ha kontroll och känna sig starka att hantera sin livssituation. Det 
finns också en ”tyst” önskan om att det ska finnas någon i vården som de kan diskutera 
sina erfarenheter med, som de har ett förtroende för. De vill ha ett bra bemötande från 
vården och vill kunna känna att någon bryr sig, lyssnar och har tid med dem. I deras liv 
finns en ständigt gnagande oro och rädsla över vad som ska hända i framtiden och om 
dödens närvaro, något som tar mycket krafter och energi från dem. De beskriver det som 
svårt, och vill helst inte bära dessa upplevelser, tankar och funderingar ensamma, särkilt 
inte i de svåraste stunderna. Denna utsatthet gör att de drabbade känner sig känsligare än 
före sjukdomen, de har lättare till tårar och humöret åker snabbt upp och ner.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

För studien valdes självbiografier för att beskriva hur människor upplever att deras liv 
påverkas tillföljd av en livshotande sjukdom. Det hade också varit möjligt att intervjua 
patienter om deras upplevelser, men då det inte är möjligt att intervjua patienter inom 
ramen för examensarbete ansågs självbiografier kunna vara en bra datakälla för att 
beskriva patienternas egna upplevelser. Som vi tidigare skrivit i metoden går det att få fram 
rikliga och detaljerade beskrivningar av människors upplevda vardag i självbiografier 
(Dahlberg, 1997). En begränsning med självbiografier är att det inte går att ställa 
följdfrågor till författarna om vad de menar och be dem utveckla sina svar. 

Vårt sätt att välja ut relevanta självbiografier för studien kunde ha varit mer systematisk. 
Vi saknade att det inte gick att få en uppfattning om innehållet i självbiografier vid 
sökandet i Libris. Om det där hade gått att få fram en sammanfattning, skulle sökning ha 
kunnat vara mer strukturerad med ett större urval självbiografier. Trots detta blev det ändå 
bra spridning av sjukdomar i de självbiografier som valdes. Från början lästes tolv 
självbiografier, men efter genomläsning valdes sex stycken ut som svarade bäst på syftet.  
Valet att inte använda för många böcker gjordes för att kunna lära känna texten och på 
detta sätt få en djupare förståelse av personernas upplevelser. Validiteten och reliabiliteten
hade kunnat styrkas ännu mera om vi båda läst i alla böcker. Det är en fördel om båda 
författarna läser datamaterialet så de kan jämföra varandras tolkningar och på så vis stärka 
validiteten och reliabiliteten (Ruth, 1991). Enligt Dahlberg (1997) är syftet med analysen 
att beskriva, förstå och tolka data. För att kunna göra detta måste vara texten bekant. Vid 
genomläsningen valde vi därför att dela upp datamaterialet mellan oss. Om vi hade valt att 
läsa allt datamaterial båda två hade vi på grund av den begränsade tiden inte kunnat gå 
tillräckligt djupt in i texterna och kanske inte fått samma helhetsförståelse. 

Dahlbergs (1997) kvalitativa analysmetod som innebär att gå från en ursprunglig helhet till 
delar och slutligen till ny helhet anser vi lämpade sig väl för studien. Detta analyssätt 
hjälpte oss att på ett strukturerat sätt bearbeta självbiografierna och tolka och beskriva 
personernas upplevelser. Vi har på detta sätt fått fram fem teman som beskriver centrala 
delar om hur människors vardagliga liv kan påverkas tillföljd av en livshotande sjukdom. 
Validiteten i en studie handlar om att undersöka det som är avsikten med undersökningen
(Dahlberg, 1997). Detta anser vi är uppfyllt i denna studie och vi har tydliggjort vårt 
tillvägagångssätt, så att läsaren kan följa vår arbetsgång. För att stärka validiteten och 
reliabiliteten på resultatet har vi även använt citat från samtliga biografier som redovisats i 
samband med varje tema. 

Resultatdiskussion

I resultatet presenteras hur människor upplever att livet påverkas vid en livshotande 
sjukdom, vilket var studiens syfte. 
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Resultatet visar hur viktigt det är för personer med en livshotande sjukdom att få leva ett så 
normalt liv som möjligt. Detta har dels att göra med en inre önskan om att inte vara sjuk 
längre, men hjälper dem också att koppla bort mörka tankar. Även i tidigare forskning har 
betydelsen av att få leva ett vardagligt liv framkommit. I Vig och Pearlmans (2003) studie 
framkommer att ett aktivt och vardagligt liv kan hjälpa personer som står inför döden att 
uppleva en form av mening och normalitet i sitt liv. Även om personerna i vår studie inte 
vet om de ska dö på grund av sjukdomen så är det ofta den slutsatsen som de drar. I 
Goldsteen et al. (2006) studie med palliativt sjuka personer framkommer också vikten av 
att få fortsätta sin vardag i så stor utsträckning som möjligt och att få göra saker som de 
gläds åt, vilket gav dem ett större välbefinnande. Trots att det nya livet är fullt med 
behandlingar, undersökningar och möten med läkare och sjuksköterskor så framkommer 
det i denna studie att det är viktigt att kunna leva ett så normalt liv som möjligt där emellan 
för att kunna hantera sin situation. Detta är kunskap som kan vara till hjälp för 
sjuksköterskor för att kunna förbereda och stödja patienter som drabbats av en livshotande 
sjukdom.

Ett intressant resultat är att en del personer även beskriver en positiv sida av hotet mot 
livet. Hotet gör att de ser livet på ett nytt sätt, livet får en ny mening och de inser vad som 
är viktigt. Att människor upplever en djupare mening av livet och att det kan fungera som 
en väckarklocka för vad som ska prioriteras i livet vid en livshotande sjukdom, visar även 
tidigare forskning (Albaugh, 2003). 

Resultatet visar att personerna lever med en ständig oro och rädsla över deras livssituation. 
Det finns ett stort behov av att få prata, att få visa sina känslor och att familjen och nära 
vänner är de som personerna först vänder sig till. Denna studie visar att familjen och nära 
vänners stöd är av stor betydelse för personer med en livshotande sjukdom. Samtidigt vill 
personerna inte belasta sina nära och kära allt för mycket med sina bekymmer. Detta visar 
att professionellt arbete i vården behövs för att möta upp patienternas behov av att få prata 
av sig. I en tidigare studie framkommer vikten av att inte vara ensam vid en livshotande 
sjukdom. De patienter som var ensamma upplevde ett större bekymmer om den eventuellt 
kommande döden (Chibnall, Videen, Duckro & Miller, 2002). Denna studie kommer fram 
till liknande resultat som visar att personerna upplever ett behov av närhet till andra 
människor för att hanterar sin livssituation på ett bra sätt.

De drabbade upplever att livet plötsligt blir väldigt osäkert då de inte vet hur framtiden 
kommer bli, de vet inte om de nu kommer att dö eller leva ett tag till. Livet blir komplext
och ovissheten belastar dem psyksikt. Detta skiljer sig från patienter som lever i ett 
terminalt skede, som vet att de inte har lång tid kvar att leva. Goldsteen et al. (2006) menar 
att vetskapen om att man ska dö är mycket viktig, detta gör att man kan acceptera sin 
kommande död och inte längre lever i en ovisshet. Många känslor och funderingar väcks 
när någon ställs inför ett hot mot livet. Resultatet i denna studie visar att många av 
funderingarna rör familjen, hur denna mår och hur de kommer att hantera de drabbade 
personernas eventuella bortgång. Något som också styrks i tidigare forskning (Rydahl-
Hansen, 2005; Goldsteen, 2006). 

I resultatet framkommer även vikten av ett gott bemötande från vården. Personernas 
välmående påverkas till stor del av hur de behandlas av sjukvården, som blir en stor del av 
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livet vid en livshotande sjukdom. Att ha någon som lyssnar, tar sig tid och bekräftar 
personernas upplevelser är något som värdesätts. Det är ett lidande som de drabbade går 
igenom och det blir ännu större om de blir förnekade som lidande människa som Dahlberg 
(2002) kommer fram till i sin studie. Enligt Eriksson (1994) så förnekar vi en del av livet 
och människans möjlighet att bli en hel människa om lidandet blir förnekat. Vidare menar 
hon att bekräftelse från en annan människa ger den lidande individen ett större mod att 
kämpa och möjlighet till ett större välbefinnande. I Koveros och Tykkäls (2002) studie om 
bröstcancer beskriver kvinnor det som viktigt att ha någon i vårdkedjan att prata och 
diskutera sin livssituation med. Kvinnorna i studien beskrev att de ville ha haft mer stöd i 
den svåra situationen som de befann sig i. Detta överensstämmer med denna studies 
resultat då personerna upplever att de vill ha raka besked och stöd ifrån vårdpersonalen. 
Både denna och tidigare studie framkommer det att patienterna upplever vårdpersonalen 
som positiv, det vill säga att de har fått ett bra bemötande, men de säger samtidigt att 
vårdpersonalen inte har tid och säger sig ha förståelse för detta (Koveros & Tykkäls, 
2002). Är det rimligt att patienter ska vara förstående för om vårdpersonal inte har tid för
dem, patienterna har ändå rätt till en god vård. Vi författare tror att vårdpersonalen i många 
lägen kan tycka det är svårt att prata med patienter om svåra livsfrågor och därför undviker 
att möta personernas behov av att prata. Därför är det viktigt att personal får en relevant 
utbildning för att kunna tillgodose patienters behov vid en livshotande sjukdom. Även 
Rydahl-Hansens (2005) visar att patienter undviker att prata med vårdpersonalen om sina 
existentiella och psykosociala problem då de inte känner förtroende. Det framkommer även 
i denna studie att patienterna förtrycker sina känslor medvetet för att skydda sig själva från 
att bryta ihop (Ibid.). Att patienterna försöker skydda sig själva genom att undvika att prata
om sina känslor med vårdpersonal kommer inte fram i denna studie, utan sker i kontakten 
med nära anhöriga som tidigare beskrivits. 

Slutsats

Studien visar att det är ett lidande att leva med en livshotande sjukdom och att individens 
hela livssituation påverkas på olika sätt. Hotet skapar en ovisshet kring framtiden. Ett ökat 
välbefinnande kan ändå uppnås om de drabbade får ett bra stöd från närstående och 
vårdpersonal. Att få uttrycka sina känslor och leva ett så normalt liv som möjligt är också 
viktiga faktorer för patienternas välmående.  Resultatet av den här studien visar vikten av 
att vårdpersonalen tar sig tid för och bekräftar patienternas erfarenheter. Ett förslag på 
fortsatt forskning är att undersöka hur sjuksköterskor själva anser sig ha tillräcklig kunskap 
för att bemöta existentiella frågor från patienter med livshotande sjukdom. 

Implikationer

Denna kunskap kan komma att användas inom omvårdnaden på så vis att sjuksköterskan 
kan få större förståelse för patienter med en livshotande sjukdom. Detta ökar 
sjuksköterskans kompetens och hon/han kan på så sätt förbereda och stödja patienten med 
en livshotande sjukdom på ett bättre sätt. Patienten möts då av en professionellare vård, 
vilket är ett viktigt behov som framkommer i denna studie. Den ökade förståelsen för 
patienten kommer även att ligga till grund för en bättre kommunikation mellan 
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sjuksköterska och patient. Tid måste avsättas till dessa patienter och anhörigas betydelse 
måste även tillvara tas i omvårdnaden.
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