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_______________________________________________________________________ 

I vårt arbete med palliativa patienter har vi sett en kunskapsbrist i hur patienters 

existentiella behov bemöts. Det saknas tid för att lyssna på patienterna och tillgodose de 

existentiella behoven. Det finns en risk att medikalisera de existentiella behoven istället för 

att bemöta dem. Uppsatsens syfte var att, baserat på självbiografier, belysa patienters 

existentiella behov i livets slut. En självbiografistudie genomfördes för att få belyst vilka 

de existentiella behoven var. En narrativ analysmetod användes. Fyra huvudkategorier 

framträdde; Behov av att känna tillit, behov av att ha en tro på något, behov av att få leva 

ett vardagsliv och behov av livet som går vidare. Familjen, de nära vännerna och att ges 

möjlighet att leva vardagsliv var det mest framträdande. Även tillit till personalen var 

viktigt. Patienter som hade en tro behöll denna till slutet, trots att inga under skedde. 

Vardagslivet tillsammans med familj och vänner var det som uppskattades mest och som 

gav störst tillfredsställelse vid livets slut.   
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______________________________________________________________________ 
In our work with patients in end of life we have seen a lack of knowledge in how we 

respond to the existential needs. Also there is a lack of time in listening to the patients 

when they want to express their existential needs. It is so much easier to give sedatives 

to comfort the patients instead of taking the time and effort to listen to the extential 

needs. The aim of this study was, based on autobiographies, to examine patients 

existential needs in end-of-life. In order to find out what needs they had we read 

autobiographies. The analysis was performed with a narrative method. Four main-

categories were found; Need of confidence, need to have a faith in something, need to 

live a everyday-life and need of life that goes on. The family, close friends and the 

everyday-life was very important. Also the confidence for the caregivers was of 

significance. Patients who had a faith kept their faith to the end of life, inspite that there 

was no miracle. Everyday-life with family and friends at home was the most 

appreciated in end-of-life. 
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INLEDNING 

I dagens hälso- och sjukvård med allt hårdare ekonomiska krav, där tids - och personalbrist 

råder, finns en önskan om att tillgodose patienters existentiella behov under sin sista tid i 

livet. Ett flertal utredningar har visat på behovet av ökad kunskap hos personal som arbetar 

med döende patienter (SOU 2001:6). Studier visar att de andliga och existentiella behoven 

är försummade (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004; Adelbratt, 1995). En 

engagerad och kunnig personalgrupp i den palliativa vården likväl som tid och kunskap är 

förutsättningar för att kunna ge döende patienter ett gott bemötande och ett minskat lidande 

i livets slut (Strang, Strang och Ternestedt, 2001).  

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Ordet palliativ definieras som tillfällig lindring, utan att angripa orsaken. Ordet palliativ 

härstammar ursprungligen från latinets pallium som betyder mantel eller kappa, det vill 

säga något som omger samt skyddar (Svenska Akademiens Ordbok, 2006). Palliativ vård 

innebär inte bara att lindra symtom utan är ett samlingsnamn för en vårdfilosofi präglad av 

helhetssyn, vars syfte är att patienten ska ha bästa möjliga livskvalitet även när målet inte 

längre är att kunna bota (Strang, 1995).  

 

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som en aktiv helhetsvård 

av patienter i ett skede när sjukdomen inte längre svarar på kurativ behandling. 

Helhetsvården innebär också kontroll av smärta eller andra symtom och problem av 

psykologisk, social och existentiell karaktär. Det övergripande målet med palliativ vård är 

att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. Detta innebär en 

helhetssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process. Tonvikt läggs 

på att lindra smärta och andra besvärande symtom. Målet är att kunna stödja patient och 

anhöriga att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut (SOU 2000:6). 

 

De fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på är symtomkontroll, teamarbete, 

kommunikation/relation och stöd. Symtomkontroll innebär att så långt som möjligt lindra 

smärta och besvärande symtom. Teamarbete mellan flera olika professioner tillgodoser 

behoven hos den palliativa patienten. En god kommunikation både inom arbetslaget samt 

gentemot patienten och dennes närstående eftersträvas. Att ge stöd till de närstående både 

under sjukdomstiden samt efter dödsfallet är en viktig del av den palliativa vården. 

Begreppet symtomkontroll innefattar inte bara att lindra fysisk smärta utan här finns även 

den psykiska smärtan, med oro, ångest, sorg och vrede. Den sociala smärtan innefattar sorg 

över att behöva skiljas från familj och vänner och här ingår även rädslan över att tappa 

kontrollen över sin egen kropp (SOU 2000:6). 

I palliativ vård ses hela människan, fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och existentiellt 

(Rydahl Hansen, 2001). Socialstyrelsen har påpekat behovet av utbildning inom palliativ 

vård för alla personalkategorier som kommer i kontakt med döende människor (SOU 
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2000:6). Den komplexa vårdsituationen som uppstår i mötet med den palliativa patienten 

inkluderar förutom medicinska insatser även omvårdnad, där en mängd praktiska frågor 

ska lösas samtidigt som sociala och existentiella frågor ställs på sin spets. Om personalen 

känner sig osäker och otillräcklig i vårdsituationen finns risk att de undviker att möta de 

existentiella frågorna (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). Dessa frågor bör vara naturliga 

att tala om, istället medikaliseras frågorna och det fokuseras på symtom som exempelvis 

smärta (Socialstyrelsen, 2006). 

Döendet 

Begreppet ”att dö” brukar delas in i tre betydelser – själva döendet, händelsen död och 

tillståndet död. Döendet ses som en process och kan vara mycket kort – allt från några 

timmar till dagar. Processen är tidsbegränsad men det kan vara svårt att avgöra när döendet 

börjar. Allt färre dör på sjukhus. Det har skett en förskjutning av dödsplats från 

akutsjukhus till det egna hemmet och särskilda boenden. Majoriteten (cirka 80 %) av de 

som dör i Sverige idag dör den långsamma döden. Den långsamma döden beskrivs som 

mera utdraget i tid, förenat med fler diagnoser och där det är svårt att identifiera 

brytpunkter för när döden är nära. Till en värdig död hör att försöka tillmötesgå den 

döendes önskning om vad den vill under sin återstående livstid. Detta stöd kan vara av 

praktisk natur eller bara önskan om att få se sin båt en sista gång. Till en värdig död hör 

också att ha ett värdigt omhändertagande av den döda kroppen och de anhöriga efter 

dödsfallet (SOU 2001:6).  

 

Att förstå att döendet är en övergång kan framkalla en radikal nytolkning av patienternas 

behov. Döendet kan ses som en övergång i tre stadier, där det första stadiet präglas av 

ångest, kamp samt olösta familjeproblem. Det kan ses som ett lidande och en sorg att 

förlora kontroll och värdighet. Det andra stadiet, som kan ses som själva 

transformationen/övergången visar fysiska tecken på ångest, oro och kamp. I det sista 

stadiet är patienten inte längre medveten, patienten ser ut att vara rofylld, att vara i ett 

fridfullt tillstånd bortom ångest och oro. De kan fortfarande höra men inte göra sig 

förstådda annat än med gester. Hur lång tid de olika stadierna tar är individuellt, en del 

pendlar mellan stadierna. Döendet kan därmed ses som en andlig/existentiell process, en 

övergång där en förändring av verklighetsuppfattningen sker. Förändringen följer en 

inneboende logik. För den palliativa vården är det viktigt att förstå den inre utvecklingen 

på en symbolisk nivå. Därför kan patientens behov inte enbart tillgodoses med läkemedel. 

En kombination krävs där det även tas hänsyn till de andliga/existentiella behoven (Renz et 

al. 2012).  
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Lidande 

Ordet lidande definieras som att genomgå, uthärda, tåla eller lida (smärtor)(Svenska 

Akademiens Ordbok, 2006). Latinets patiens som svensk patient utgår ifrån betyder den 

lidande, den som står ut. Idag används ordet patient i riktning mot någon som får/har rätt 

till vård. Numera används sällan ordet lidande, istället talas det om patientens smärta, 

ångest eller sjukdom, ord som inte har samma innebörd (Eriksson, 1994). 

 

Lidandet har beskrivits som en kamp mellan ont och gott, mellan lidande och lust. Oro och 

ångest kan ibland vara delar av lidandet men det måste ses som något större och djupare. 

Lidandet i dess djupaste mening kan liknas vid ett döende, genom att det är något som 

definitivt tas ifrån patienten i konkret eller symbolisk mening. Det är en kamp, att kämpa 

eller ge upp. Lidandet är en del av livet (Eriksson, 1994). Lidandet är en del av livets 

grundvillkor (Öhlén, 1998; Rydal Hansen, 2001). Lidande och hälsa ingår båda som 

naturliga delar av livet, där lidandet kan fördjupa förståelsen av hälsa (Eriksson, 1994). En 

del av lidandet kan vara sorg över det som förloras i form av förlust av relationer och ett 

förkortat liv (Strang, 1995).  

 

Det finns olika sätt att reagera på lidande såsom; att lindra lidandet, att fly lidandet det vill 

säga förneka det eller att försona sig och försöka hitta en mening med lidandet (Eriksson, 

1994). Hur lidandet hanteras och bemöts beror till stor del på personlig mognad. Lidandet 

kan upplevas ur flera dimensioner, fysiska, psykiska, sociala och andliga (Rydal Hansen, 

2001). Förnekande, ångest, oro, vrede, sorg, uppgivenhet och depression hör till den 

psykiska dimensionen av lidande (SOU 2001:6). Dessa känslor kan växla mellan känslor 

av hopp, en vilja att leva och en önskan om att få dö. Att förlora de roller som innehafts i 

livet handlar om det sociala lidandet. Detta kan vara förlusten av make-, makaroll eller 

yrkesroll. Även att behöva skiljas från vänner och närstående hör till det sociala lidandet. 

Rädslan för att tappa kontrollen över sin kropp och sin livssituation upplevs ofta av döende 

människor. Det existentiella och andliga lidandet handlar om de stora livsfrågorna som 

väcker tankar om livets mening, Guds existens och eventuellt liv efter döden. Tankar om 

att ångra både det som gjorts och inte gjorts väcks (SOU 2001:6). 

 

Lidande kan lindras både intrapersonellt och mellanmänskligt. Intrapersonellt lindrande 

handlar om patientens eget sätt att förhålla sig och hantera sitt lidande. Detta kan ske 

genom att den drabbade finner ord för att beskriva sitt lidande och erkänner det. Det finns 

även de som flyr lidandet genom att bedöva sig med läkemedel, alkohol och droger. 

Depression, psykos eller i värsta fall suicid kan vara andra sätt att undkomma det upplevda 

lidandet. Det mellanmänskliga lindrandet sker i samspel med andra människor genom 

deras stöd, närvaro och empati. Mycket av detta stöd uttrycks genom en tyst, lyssnande 

närvaro (Öhlén, 1998). 

 

 Patienter förhåller sig till och hanterar sitt lidande genom att finna ord för, kunna beskriva 

och erkänna sitt lidande. I lidandet känner sig patienten utsatt, sårbar och skör. Lidandet 

lindras genom att patienten blir sedd som en person och förstådd i sin situation. Detta kan 

konkret vara att få hjälp och stöd utan att behöva be om det. Vårdpersonal och 

medmänniskor som engagerar sig personligt och ett vårdtempo anpassat till individen är 

även det av stor betydelse. Det lindrade lidandet är som att befinna sig i en fristad. Att trots 
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en livshotande sjukdom få möjlighet att vara sig själv, på sina egna villkor, leder till en 

upplevelse av lindrat lidande.                            

Betydelsen av kontinuitet betonas eftersom det ökar förutsättningen för patienten att känna 

sig förstådd i sin existentiella situation. Att bli vårdad är ett uttryck för omsorg och 

omvårdnaden kan ha kraft att lindra lidandet. Att få hjälp att härda ut med sin kropp, att bli 

sedd som person och bekräftad i sin existentiella situation är centralt i omvårdnaden och 

kan hjälpa patienten att vara i sin fristad (Öhlén, 2001). 

 

Lidandet kan också beskrivas som ett drama i tre akter; där lidandet måste bekräftas, 

exempelvis genom en blick eller en beröring. Lidandet måste få levas ut - få pendla mellan 

hopp och förtvivlan samt ges möjlighet till försoning - finna en mening med lidandet. Ett 

lidande som inte upptäcks och bemöts, stegras tills patienten bokstavligen dör, först andligt 

och själsligt sedan fysiskt. Vårdens största uppgift är därför att se och möta den lidande 

människan och att så långt det är möjligt lindra lidandet (Eriksson, 1994). Det är 

betydelsefullt att någon vågar se och möta patientens lidande (Eriksson, 1994; Rydal 

Hansen, 2001). 

Existentiella behov 

Enligt Maslows motivations- och behovsteori kan de mänskliga behoven rangordnas som 

en pyramid där basen utgörs av de grundläggande basala och fysiologiska behoven så som 

att tillfredsställa hunger, törst, sömn, sex, skydd och säkerhet. Nästa steg i pyramiden 

beskriver de sociala behoven där vänskap, status samt behov av att vara en del i ett socialt 

sammanhang återfinns. Det tredje steget handlar om individens behov av självhävdelse i ett 

socialt sammanhang, att kunna fungera och prestera tillsammans med andra. Det fjärde och 

sista steget i behovspyramiden handlar om självförverkligande. Detta innebär att kunna 

uttrycka och använda de personliga egenskaper och kreativa sidor som finns inom varje 

människa. De existentiella behoven återfinns i de högre stegen i pyramiden, de är omättliga 

till skillnad från de basala behoven. Att ges möjlighet att få uttrycka sin personlighet, vara 

kreativ, att få tillfredsställa sin nyfikenhet, lösa problem och utforska världen är behov som 

inte kan tillfredställas slutgiltigt utan de finns med under hela människans liv (Halse, 

2007).   

 

För att ge en god palliativ vård är det av största vikt att se hela människan ända till livets 

slut, att ta hänsyn till både de kroppsliga, själsliga, relationella och andliga dimensionerna. 

När människan drabbas av en livshotande sjukdom tvingas hon omvärdera sitt liv och vad 

som är viktigt, hon genomgår en metaformos. När väl de existentiella behoven erkänts kan 

de sedan inte ignoreras utan bör vara en del av omvårdnaden. Det är en utmaning att i 

dagens sjukvård bereda plats och tid för en holistisk vård, där människans alla behov 

tillgodoses (Lavoie, Blondeau & De Koninck, 2008). 

 

 

   



5 

Stöd 

Begreppet stöd kan ses som en interaktiv process där individen påverkar och påverkas. 

Detta kan ge en positiv utveckling i krissituationer. Kunskap om och förståelse för 

individens unika situation och behov behövs för att kunna erbjuda stöd. 

 

Stöd är ett vitt begrepp som används inom flera discipliner så som sociologin, 

epidemiologin, psykologin och medicinen, därav skiftar betydelsen och definitionen. Inom 

vårdvetenskapen beskrivs att stöd har två huvuddimensioner. Dels en konkret, materiell 

dimension under vilken information, utbildning, ekonomiskt stöd och service återfinns. 

Den andra dimensionen är mer abstrakt och innefattar ett personligt stöd som 

individualiseras och anpassas efter den unika individen. Här finns utrymme att uttrycka 

känslor och att ömsesidigt utbyta erfarenheter (Stoltz, Pilhammar-Andersson & Willman, 

2006). 

 

Att drabbas av en dödlig sjukdom kan utlösa en livskris. Då är behovet av psykosocialt 

stöd nödvändigt. Det psykosociala stödet kan delas in i; emotionellt, kognitivt och praktiskt 

stöd samt social tillhörighet. Det emotionella stödet är det allra vanligaste och innebär 

samtal med närstående där patienten möter engagemang, omsorg, förståelse och 

bekräftelse. Patienten upplever stöd genom att bli lyssnad på, får känna sig bekräftad och 

förstådd. Detta ger trygghet och hopp samt stärker patientens självkänsla och minskar 

känslor av att känna sig ensam och utlämnad. Det kognitiva stödet består i att få 

information och kunskap, då det i en krissituation är lätt att bli handlingsförlamad. Det är 

befriande att få höra att krisreaktionerna är ”normala”. Praktiskt stöd innefattar hjälp med 

praktiska ting, att städa, handla, tvätta och så vidare. Social tillhörighet är att kunna behålla 

sin identitet i sitt sociala sammanhang, både i sitt arbetsliv och privat (Lennéer Axelsson, 

2010). 

 

Det psykosociala stödet ges främst av familjen. Patienter med cancer önskar mest av allt 

stöd från familjen, därefter av en eller få professionella på sjukhuset. Kontinuiteten i att på 

sjukhuset få möta samma personal varje gång upplevs av patienterna som betydelsefullt. 

Stöd från läkare och andra patienter med cancer var också värdefullt (Eriksen, 1996). De 

fundamentala delarna i begreppet stöd och att vara stödjande är att skapa ett förtroende och 

en tillit mellan vårdare och patient. Trygghet och tillit är ytterligare en dimension av 

begreppet stöd där också de abstrakta begreppen vård, moral och etik ingår (Stoltz, 2006). 

Varje människas unika livssituation och personlighet gör att den palliativa vården inte kan 

utgå ifrån standardiserade vårdmodeller. Det är den enskilda patientens behov som får 

styra omvårdnadsåtgärderna (Barazzetti, Borreani, Miccinesi & Toscani, 2010). 

Existentiellt stöd 

Existentiellt stöd handlar inte om religiösa värderingar utan om att se hela människan i en 

ny livssituation, där frågor om meningen med livet blir centrala. Vad händer efter döden? 

Finns ett liv efter döden? Varför drabbas jag? Vad har jag gjort för ont eftersom jag 

drabbas av detta? Inom forskningen används två termer som beskriver liknande behov, 

andligt och existentiellt behov. I det sekulariserade Sverige används termen existentiellt. 
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Den engelskspråkiga delen av världen använder termen andlighet ”spirituality” (Walter, 

2002). 

 

Den andliga dimensionen betonas som tidigare nämnts i studier gjorda i England och USA 

där en större andel av befolkningen är aktivt troende. Även om dagens Sverige anses vara i 

hög grad sekulariserat med en låg andel aktivt troende i befolkningen finns ett andligt och 

existentiellt behov. Det är de stora existentiella frågorna som aktualiseras när livet är på 

väg ta slut (Strang, Strang & Ternestedt, 2002). Tro och andlighet har en stor betydelse i 

patienternas liv. Existentiella frågor berör teman som död, frihet, meningslöshet, skuld, 

ansvar, ensamhet och öde. Andlighet däremot berör människans djupaste relationer, till sig 

själv, andra, Gud eller andra högre makter (Krook, 2007).  

 

Vikten av att få berätta om och summera sitt liv, både sorger och glädjeämnen har stor 

betydelse för patienter i sorgearbetet. Stöd innebär att acceptera patient och anhörigas 

behov av att vara ledsna, detta är en naturlig del i sorgeprocessen (Strang & Adelbratt, 

1999). De existentiella frågorna kan vara svåra att börja tala om, om en djupare relation 

mellan patient och vårdare saknas. Det visar sig även att vårdarna i många fall saknar tid 

och skicklighet i att möta dessa frågor. Genom att ställa öppna frågor och låta patienten 

berätta sin livshistoria gavs det en möjlighet att lyfta de existentiella frågorna (Murray, 

Kendall, Boyd, Worth & Benton, 2004). Vårdpersonal behöver våga möta och tala med 

patienterna om de existentiella frågorna. De existentiella frågorna får inte bli 

medikaliserade. Ökad kunskap och utbildning kan ge en förändrad vårdkultur. I 

förlängningen leder detta till en bättre vård med en ökad helhetssyn där även de 

existentiella behoven beaktas (Strang et al, 2001). Trots att den palliativa medicinen 

bygger på en helhetsideologi är det lättare att medikalisera de existentiella behoven än att 

bemöta dem (Karlsson, 2008). 

 

Döende patienter har behov av att finna en mening med livet och att hitta en ny identitet 

som döende. Patienterna ifrågasatte sitt värde och sin plats i världen. De uttryckte även en 

rädsla för det okända som väntade (döden). Frågor av existentiell karaktär, att leva med 

döden ständigt närvarande är lika eller mer plågsamt för patienten än de fysiska symtomen 

av sjukdomen. Ångest, sömnlöshet och förtvivlan tolkades som symtom på ett obesvarat 

existentiellt behov, som kan vara svårt att behandla om den bakomliggande orsaken inte 

uppmärksammas. Om rätt stöd erbjuds har patienterna kapacitet att hantera sina 

existentiella frågor (Grant et al, 2004).   

 

Att kunna lyssna, trösta, stödja och att finnas till hands är det viktigaste i mötet med 

patienten. Att vara lyhörd för när det finns behov av professionell hjälp, exempelvis av 

kurator, präst eller psykolog är av stor betydelse. När människans existens hotas väcker 

detta många känslor av ovisshet. Detta kan leda till en känsla av utanförskap, patienten 

känner sig ensam och övergiven då ingen kan följa med hela vägen. Att helt ta bort 

patientens smärta och ångest är inte möjligt men vi kan lätta en del av bördan genom att 

möta patienten. Tidsbrist är ingen ursäkt, det handlar om förhållningssätt och prioriteringar 

(Adelbratt, 1995).   
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PROBLEMFORMULERING 

I den palliativa vården är helhetssynen central. Att se och bemöta patienters fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov är nödvändigt för att ge en god vård i livets slut. 

Studier visar att de andliga och existentiella behoven är försummande. Tidspress och 

bristande kunskap kan göra att vårdpersonal undviker att uppmärksamma de existentiella 

behov som patienter upplever. Engagemang och närvaro i mötet med den döende patienten 

ger ett lindrat lidande. Genom att läsa självbiografier skrivna av patienter i livets slut kan 

en ökad förståelse fås för vilka existentiella behov patienter upplever. Detta kan användas 

för att ge kunskap och bättre utbildning för vårdpersonal. 

SYFTE 

Syftet är att, baserat på självbiografier, belysa patienters existentiella behov i livets slut. 

METOD 

I denna studie används en kvalitativ ansats. En narrativ analysmetod valdes som beskrivs 

av Dahlborg Lyckhage (2006). Kännetecknande för den narrativa forskningen är att förstå 

människans upplevelser och erfarenheter av livet genom hennes berättelser. Självbiografier 

kan ses som livsberättelser. Sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriver dessa hur 

människor upplever hälsa/ohälsa, lidande och vård. När händelser och upplevelser beskrivs 

används ofta symboler och metaforer som är typiska för den tid och kultur berättaren lever 

i. Därför är dessa berättelser typiska för sin tid även om varje livsberättelse är en unik 

beskrivning av händelser och upplevelser. Målet med studien var att få en ökad förståelse 

av patienters existentiella behov när de befinner sig i livets slut, varför valet att läsa 

självbiografier kändes relevant. Genom att läsa självbiografier skrivna av människor som 

levt med en dödlig sjukdom fås en fördjupad förståelse och kunskap om vilka existentiella 

behov patienterna upplevt (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

 

Urval 
Urvalet bestod av fyra självbiografier skrivna under 2000-talet. Författarna var vuxna 

svenska personer som levt i Sverige med en obotlig sjukdom i palliativt skede. Biografier 

skrivna på svenska valdes för att minska risken för feltolkningar orsakade av språk eller 

kulturskillnader, då det är de existentiella behoven i livets slut som kommer att belysas i 

denna uppsats. Berättelser av barn och ungdomar uteslöts eftersom deras situation inte 

ansågs vara jämförbar med de vuxnas. 
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Datainsamling 

Litteratursökningen gjordes via databasen Libris, en databas där böcker söks om enskilda 

ämnen. De sökord som användes var, palliativ, döende, blodsjukdom samt existentiellt 

stöd. Det gjordes även en manuell sökning på sjukhusbibliotekets biografiavdelning, Lz. 

Sedan tidigare fanns kännedom om vissa biografier som kunde vara lämpliga och 

författarna har även fått lästips på lämpliga biografier via hemsidor som besökts. Sju 

självbiografier lästes, varav fyra valdes ut. Tre föll bort på grund av att en var skriven av 

en kurator baserad på tre dagböcker. Den andra boken bestod till mer än hälften av bilder. 

Den tredje föll bort på grund av att det insamlade materialet redan var rikt. Det är de 

följande fyra som ligger till grund för uppsatsens resultatdel. 

Elisabeth Esséns Dans i mitt mörka rum- om tillit när sjukdom hotar livet (2002) 124 sidor. 

Elisabeth är en ensamstående trebarnsmor i 50-årsåldern som arbetar som diakon och 

danspedagog. Hon drabbas av en elakartad hjärntumör med flera återfall. I boken beskriver 

hon, bland annat genom dikter hur hennes starka Gudstro och de nära vännerna hjälper 

henne att hantera vardagen. Hjärntumören gör henne ljuskänslig och hon tvingas leva 

delvis i ett mörklagt rum.  

 

Katarina Fahlströms Jag kan bara leva (2000) 167 sidor. Den beskriver 22-åriga Katarina 

som pluggar psykologi när hon drabbas av ALL, akut lymfatisk leukemi. Hon berättar om 

sina känslor och sin vardag, om glädjen när hon svarar på behandlingen och sjukdomen 

under tre veckor är borta. I boken beskrivs även den djupa sorgen när cancern kommer 

tillbaka. Hur hon trots detta försöker leva de dagar hon har. Hennes starka Gudstro och 

familjen hjälper henne att skapa livskvalitet. 

 

Lars Hagströms Livet även om jag dör (2001) 303 sidor. Lars är en 39-årig gift tvåbarnsfar 

som bland annat arbetar som föreläsare, översättare, litteratur -och teaterkritiker. Han 

drabbas av gallgångscancer som är en ovanlig cancerform och dessutom främst drabbar 

äldre kvinnor. I boken beskriver Lars, stundom med galghumor, hur vardagen förändras 

och om kampen för att överleva. Han betonar vikten av att leva i nuet och vardagen. Hans 

Gudstro, som blir starkare under sjukdomstiden hjälper honom att hålla hoppet om bot vid 

liv.  

 

Ulla-Carin Lindqvists Ro utan åror (2004) 233 sidor. Ulla-Carin är en gift fyrabarnsmor  i 

50-årsåldern som arbetar som TV-journalist när hon får sin diagnos, ALS, amyotrofisk 

lateral skleros. Hon beskriver hur livet förändras, från att ha varit en högpresterande, 

självständig kvinna till att bli beroende av hjälp för att klara ALLT i vardagen. Med en 

begränsad tid kvar att leva hämtar hon sin livskraft och styrka från naturen.    

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en narrativ metod beskriven av Dahlborg Lyckhage 

(2006). I analysen kom det manifesta innehållet i texten att analyseras. Det manifesta är 

beskrivningen av det synliga, uppenbara innehållet, det texten säger. Genom analysen 
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beskrevs det studerade fenomenet på ett vetenskapligt sätt samt ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Analysen kan beskrivas som en process som börjar med att bekanta sig med 

texten som sedan analyseras till delar som slutligen åter sammanfogas till en ny helhet. 

Läsningen skedde med ett öppet sinne som präglades av en vilja att förstå. Att kunna 

försjunka i texten samtidigt som en distans hålls, att behålla nyfikenheten och kunna bli 

överraskad av texten är avgörande i denna del av analysen. Genom att låta texten tala utan 

att vara färgad av tidigare teorier eller färdiga kategorier kan textens hela komplexitet 

lyftas fram. Detta kräver att läsaren håller tillbaka sin egen kunskap och föreställning 

(Dahlborg Lyckhage, 2006). 

 

Självbiografierna lästes igenom en första gång av båda författarna, detta för att få en första 

naiv förståelse av upplevelserna av existentiella behov. Därefter lästes de återigen ett antal 

gånger tills de kändes välbekanta. Under genomläsningen ställdes en vadfråga till texten, 

vad är de existentiella behoven? De behov vi fann, så som behov av vardagsliv, känna tillit  

och att vila i en tro antecknades/ markerades i böckerna utan inbördes ordning. Liknande 

behov återfanns i alla självbiografierna, dock beskrevs de på olika sätt. Som exempel 

uttrycktes tvivel på Guds existens och möjlighet att göra under starkare i början av 

sjukdomen för att senare komma till en acceptans av att Gud kan ha en annan plan för den 

sjuke. Därefter markerades meningsbärande och utmärkande delar, så som citat ut ur 

textmassan. Behoven skrevs sedan i grupper för att därefter kategoriseras i flera huvud- 

och underkategorier. Det är en process där de olika delarna vävs samman till en ny helhet. 

Under arbetet med att dela in materialet i kategorier har vi ett flertal gånger gått tillbaka till 

ursprungstexterna, jämfört och prövat kategorierna mot dessa. I resultatetbeskrivningen 

beskrevs de kategorier vi funnit och dessa illustrerades med citat för att öka förståelsen av 

innehållet. 

Etiska överväganden 

Vid den självbiografistudie som genomfördes beaktades etiska ställningstaganden, såsom 

att hantera och redovisa referenser och material på ett korrekt sätt, att inte fabricera, 

falsifiera data eller plagiera delar av andras arbeten (Medicinska forskningsrådet, 2003). I 

analysen av självbiografierna har textmaterialet behandlats med respekt och en strävan har 

funnits att inte vinkla eller förvanska innehållet i texten. Eftersom självbiografierna redan 

är publicerade med författarnas godkännande anses inte denna självbiografistudie kunna 

komma att orsaka skada eller obehag för dem.    
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RESULTAT 

Studiens syfte var att belysa patienters existentiella behov i livets slut. Resultatet baseras 

på fyra självbiografier. Under läsning och analys av dessa har fyra huvudkategorier och tio 

underkategorier framträtt. 

 

Huvudkategori   Underkategori        

 Behov av att känna tillit Känna förtroende för sjukvårdspersonalen 

Att bli bekräftad/lyssnad på 

Behov av att ha en tro på 

något 

Att ha ett hopp om ett liv efter detta 

Att få uttrycka tvivel  

Ha ett hopp om att Gud ska göra ett under 

Behov av att få leva ett 

vardagsliv 

Att ges möjlighet att få vara hemma 

Att ha vänner omkring sig 

Att fokusera på det friska 

Behov av livet som går vidare      Att uttrycka livsvilja 

Att sörja det liv som går förlorat 

 

Figur 1. Översikt, huvudkategorier och underkategorier som beskriver patienters 

existentiella behov.  

Behov av att känna tillit 

Att känna förtroende för sjukvårdspersonalen 

En person beskriver vid ett flertal tillfällen hur trygg hon känner sig på avdelningen, hur 

både läkare och övrig sjukvårdspersonal får henne att känna sig ”hemma”. Hon upplever 

att de både kan ge adekvat information och lyssna på hennes behov. 

Det är så skönt att kunna prata med Börje som har så stor kunskap och som jag 

litar på till hundra procent. . . . Att i lugn och ro kunna ställa frågor och få svar i 

den mån han kan ge svar  ( Fahlström, 2000, s.94). 

 

En annan person beskriver ett av sina möten med en neurokirurg, som opererade henne, 

hur han lyssnade och såg henne som en egen individ. Hon berättade om hur hon uttryckte 

sina känslor genom dansen och hur viktig den var för henne. Risken att bli förlamad efter 

operationen var stor. 

Han hade förstått, han lyssnade med värme. Jag vågade fråga: hur skulle du ha 

gjort i min situation? Han skulle ha tagit risken- eller möjligheten. Då ville jag 

också göra det (Essén, 2002, s. 46).  

 

Tillit har ofta sin grund i upplevelser och minnen av trygghet i barndomen. En person 

uttrycker tilliten som ett varmt knä och armar som håller om henne. 
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Där började nog min tillit till Gud och till livet- i berättelserna som de förmedlade, 

och i den rent fysiska värmen. Det var ett omslutande som blev grunden för min 

kristna tro (Essén, 2002, s.100). 

 

Att bli bekräftad/ lyssnad på 

Att leva med en dödlig sjukdom påverkar hela vardagen, Ibland beskriver personen sitt 

behov av att få leva ut sina känslor i en bekräftande miljö, utan att behöva ha dåligt 

samvete. Hur viktigt det är att det i omgivningen finns någon som lyssnar, förstår och 

bekräftar hennes känslor.  

Att vara förstådd innebär att inte känna sig missförstådd när ilskan, sorgen, 

tröttheten kräver sin plats. Jag har personer i min allra närmsta krets som tack och 

lov fyller denna funktion, som under dessa månader genom allt vi gått igenom blivit 

en fungerande flytväst som jag verkligen känner mig säker i, och därför vågar vila 

trygg i och får uppleva att den bär mig (Fahlström, 2000, s.112). 

 

Personens berättelse visar på hur viktigt det är att få ge uttryck för sin tankar och känslor är 

ett sätt för henne att hantera sin situation, att få lätta på trycket för att inte gå sönder.  

 

Om grytan inte kokade över i min situation skulle man bara undra över vad som 

var galet,  . . . Nej, jag släpper då och då ut mina känslor när min gryta blir för full 

(Fahlström, 2000. s. 103). 

 

Hon beskriver hur hon möts av människor som i all välmening tror att de förstår henne och 

som ger välmenta råd. Hon poängterar hur viktigt det är att kunna lyssna, om de bara 

lyssnade skulle de både kunna stödja och hjälpa. 

 

Nej, de som växer i mina ögon och verkligen får min respekt är de som har visheten 

att förstå att de inte förstår och därmed blir det dom som förstår mig bäst 

(Fahlström, 2000, s.132). 

 

En annan person beskriver också hur viktigt det är att få uttrycka sina känslor, främst 

verbalt. Han beskriver också hur viktigt det är att någon finns till hands för att lyssna, utan 

att ge goda råd, och ta emot de känsloyttringar som är nödvändiga att få utlopp för. 

 

Det bästa stödet är att bara finnas till. Att lyssna, kanske. . . . Bara ni inte gnäller 

över era egna små futtiga skitproblem i vardagen. Det står jag inte ut med att höra 

på (Hagström, 2001, s.38).   

 Behov av att ha en tro på något 

Att ha ett hopp om ett liv efter detta 

En person skriver om döden och hoppet om ett liv efter detta. Döden skrämmer honom inte 

utan snarast verkar den ganska spännande.  
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Det finns ju ett löfte om att dit vi kommer är ett bättre ställe. Att allt det goda som 

finns i jordelivet återfinns där också. Men ingenting av det onda.  . . . Varje vettig 

människa borde ju längta efter döden. Ändå vill vi leva. Är det för att vi aldrig kan 

vara riktigt, riktigt säkra? Vi kan bara tro (Hagström, 2001, s.266). 

 

En annan beskriver på ett annorlunda sätt hur hon tänker om döden och ett liv efter detta.  

 

Eftersom livet är det enda jag känner till, så kan jag känna mig rädd för döden, 

därför att det är avsked till ett liv som jag älskar, och porten till ett evigt liv som vi 

har blivit lovade men inte sett. Saliga de som tvivlar, för man kan inte tvivla om 

man inte tror på något (Fahlström, 2000, s.36). 

 

Att få uttrycka tvivel 

En person beskriver även stunder av tvivel, ifrågasätter på ett filosofiskt sätt Guds existens 

och tillståndet i världen. Hur kan en god Gud tillåta så mycket ondska i sin skapelse? Trots 

alla tvivel landar hon alltid i sin tro. 

 

Finns Gud eller är han bara en utopi, en illusion att klamra sig fast vid när hoppet 

är ute?  . . Lever alla dessa människor i världen på en lögn eller är vårt intellekt 

begränsat så att vi tror att vi endast kan tro på det vi ser, det vi kan bevisa 

vetenskapligt?  . . . Är inte skaparen större än sin skapelse? Går det att bevisa att 

Gud finns? Går det att bevisa för en människa som med sitt intellekt tror sig ha 

förklaringar på allt? . . . Jag tror, jag kan inte förklara, bevisa eller förstå allt, men 

jag tror. (Fahlström, 2000, s. 34).  

 

En annan beskriver en känsla av att tron kan kännas som en börda, det skulle vara lättare 

att inte tro. 

Ibland tänker jag att det skulle vara lättare om man inte hade någon tro. Att jag 

kunde ta in all statistik och sannolikhet för vad den säger. Den här sjukdomen har 

100 procents dödlighet, punkt, slut. Och så är det inte mer med det. Som det är nu 

måste jag slitas mellan förtvivlan och hopp om ett under som kanske aldrig 

inträffar. Men jag tror. Hjälp min otro. (Hagström, 2001, s.294). 

 

En tredje person frågar sig vad hon gjort för ont eftersom hon drabbats av en dödlig 

sjukdom, varför hon straffas? Hon beskriver hur skammen slår sig ned i henne, har hon 

haft det för bra, inte varit nog tacksam?  Lindqvist, som till stor del är uppfostrad av 

mormor och farmor, har därför fått med sig en livssyn om att det finns en koppling mellan 

sjukdom och syndastraff. Dessa värderingar präglar henne. 

Jag har det djupt i mig att man kan straffas. Och att allt går bra om man bara är 

snäll, rosig om kinderna och inte trampar på brödet.  . . . Mot vem har jag inte 

varit tillräckligt tacksam?  (Lindqvist, 2004, s.66). 
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Att ha ett hopp om att Gud ska göra ett under 

Väntan på ett under som kanske aldrig sker, väcker också tvivel på tron. Hoppet om att ett 

under ska ske finns ända in i det sista. Personen ber till Gud att han ska ändra sig och göra 

ett under. 

Herre, hör mitt rop. Jag ber att du ska gripas av medlidande med mig och min 

familj och gå in och ändra det här sjukdomsförloppet så att jag blir frisk igen 

(Hagström, 2001,s. 289). 

 

Under några korta veckor när sjukdomen är borta är hon inte säker på om det är en effekt 

av cellgifterna hon fått eller om det är ett under som skett. 

 

Jag kände mig inte jublande lycklig som jag självklart skulle varit om ett under 

varit ett faktum, utan mer lättad över att hoppet om ”undrets dörr” inte slagits igen 

utan fortfarande strålade emot mig, även om den ibland kan kännas overklig 

(Fahlström, 2000, s.89). 

 

En person har en stark Gudstro som hon vilar i. Hon är övertygad om att Gud är med och 

bär henne oavsett vad som händer. Ändå, trots att hon sällan nämner det, när hon ett hopp 

om ett under. När smärtan från tumören blir outhärdlig så önskar hon sig ett under. 

 

Tänk om Gud ville göra ett under! Jag är öppen för det, och samtidigt vill jag vila i 

att han vet vad som är bäst för mig (Essén, 2002, s.92). 

 

Samtidigt vet jag ju hela tiden: Gud kan göra ett under och ta bort alltihop när som 

helst. Jag kan bli alldeles, alldeles frisk. Det är faktiskt så (Essén, 2002, s.94). 

 

Behov av att få leva ett vardagsliv 

Att ges möjlighet att få vara hemma 

En person vistas långa perioder på sjukhus i samband med behandlingar och efterföljande 

perioder med behandlingsorsakade låga blodvärden och feber. Trots att hon upplever 

sjukvårdspersonalen som kompetent, varm och förstående njuter hon av de dagar och 

nätter hon är hemma. 

 

Fick sova hemma över natten, vilket kändes väldigt skönt. Det är något visst med 

att somna in i sin egen säng ändå. Ju mer jag får vara hemma, leva ett så normalt 

liv som möjligt, desto bättre är det. (Fahlström, 2000,s.91) 

 

En annan person beskriver betydelsen av vanligt vardagsliv med barn som tar hem 

kompisar, leker och busar. Familjeaktiviteter som fiske, cykelturer samt besök hos släkt 

och vänner är ljuspunkter i vardagen. Barnen gör att vardagen blir mer normal, de glömmer 

periodvis sjukdomen. De leker, skrattar, kivas, busar, rapar och fiser som vanligt. Deras 
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kompisar kommer förbi, det smälls i dörrar. Han uppskattar barnens sätt att leva i nuet. 

Trots att de är medvetna om sin pappas sjukdom har de förmågan att leva i nuet och njuta 

av det. 

Så fort Simon öppnade dörren på eftermiddagen ropade han in i huset;                                

-Mår du bra pappa?                                                                                                                 

- Ja,svarade jag.                                                                                                                        

- Yes!! skrek han, som när något favoritlag vinner.  . . .                                                         

slängde in ryggsäcken. . . .sprang in och flabbade med sin kompis (Hagström,2001,  

s.83). 

 

En tredje person blir mer och mer märkt av sin ALS. Kontrasten från att tidigare alltid varit 

fysiskt vältränad och klarat allt själv till att nu behöva hjälp med det mesta är skrämmande. 

Så är även hastigheten varmed det sker. I takt med att kroppsfunktionerna försvinner 

försöker hon hitta nya lösningar för att klara vardagen. 

Har hittat ett sätt att tvätta armhålan, den vänstra: jag häller gelétvål på vänster 

knä och för fram armhålan över det och gnider fram och tillbaka (Lindquist, 2004, 

s.44). 

 

Så småningom får hon personliga assistenter som möjliggör för henne att bo kvar hemma. 

Hon njuter av att höra livet pågå runt henne i huset, med läxläsning och matlagning. Det är 

livskvalité. 

 

”Livskvalitet” – varför inte- ”dödskvalitet”, att få fullfölja sitt liv, värdigt, nära 

dem man älskar. Jag ligger bland dun och bolster och hör hur livet här i huset går 

vidare (Lindquist, 2004, s.192). 

 

Att få leva vardagsliv, hemma, att få finnas till hands för sina barn är centralt. Sjukdomen 

gör att hon inte orkar lika mycket längre, barnen får stödja och hjälpa varandra i mångt och 

mycket, men hon upplever ändå glädje i att kunna finnas med och dela deras vardag. 

 

Emelie tog hem kompisar. . . . Jag blev så glad av att se att livet flöt på som vanligt, 

trots att jag inte orkade engagera mig (Essén, 2002,s.75). 

 

Att ha vänner kring sig 

En person beskriver genomgående hur viktigt stödet från nära och kära är, hur det ger kraft 

och hjälper henne att orka. Besök, telefonsamtal och kort, vetskapen om att vänner och 

släkt tänker på henne är ett stort stöd. Samtidigt är det en balansgång, Fahlström är mån om 

att få ensamtid, när hon själv väljer det. Alltför långa besök tröttar. Liksom vännerna är 

olika i sina personligheter fyller de olika behov hos henne. Hon betonar vikten av att 

besökarna ringer och hör om det passar med besök. När hon är som tröttast är det bara den 

närmsta familjen hon vill vara med. 

 

Jag är djupt rörd över den aldrig sinande ström av omtanke, värme och kärlek som 

lagt lindrande förband på mina sår och gjort mina steg lättare under min vandring 

(Fahlström, 2000, s.132). 
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En annan person beskriver även hon hur betydelsefullt det är med vänner. Hon har en vän 

som kommer och läser högt för henne, andra kommer för en stunds samtal, med någon kan 

hon dela de djupa livsfrågorna och en väninna tar med sin massagestol och bjuder på en 

avslappande eftermiddag. 

 

Att få någons tid. Att någon ger mig av sin tid. Det är en gåva så stor, så stor 

(Lindquist, 2004,s.195). 

 

En tredje person skriver om hur viktigt det är att få finnas kvar i den sociala gemenskapen. 

Han njuter av att få fira sin 40-årsdag med ett hejdundrande ”gubbakalas” där gästerna är 

manliga vänner som betytt mycket för honom under olika perioder av hans liv. Att 

vännerna fortsätter att höra av sig, hellre en gång för mycket än inte alls är viktigt. Han 

menar att passar det inte med ett besök eller telefonsamtal just då så får den sjuke säga det. 

Han vill heller inte bli ömkad med eller mötas av medlidande. 

 

Det är inget stöd att folk blir bestörta. Det är inget stöd att folk slutar att höra av 

sig. Jag lever ju än! Gör som ni gjorde förut! (Hagström, 2001, s.38). 

 

Trots detta upplever han en ensamhet, vännerna vet inte vad de ska prata om, deras vardag 

är fylld av arbete, barn, fritidsaktiviteter och planer för framtiden. En framtid han med 

största sannolikhet inte kan hoppas på. Han tycker vännerna låter småsaker i vardagen ta 

för stor plats, vad är egentligen viktigt? Han inser att han på grund av sin sjukdom fått nya 

referensramar till vad som är viktigt i livet. Referenser vännerna inte kan dela. Många 

samtal slutar i en pinsam tystnad. Det finns inget att säga. Vänner slutar höra av sig. 

 

Man blir så ensam när man har cancer (Hagström, 2000, s.234). 

 

En fjärde person skriver också hon om hur betydelsefulla de riktiga vännerna är, de vänner 

hon kan dela allt med, till och med ringa mitt i natten om det skulle behövas. En av hennes 

vänner är sjuksköterska, en vän hon kan ringa när som helst. Under nattliga telefonsamtal 

får hon stöd och råd som lindrar oro och ångest. 

 

Det var en vän som ringde. Ett samtal som liknade många andra telefonsamtal vi 

haft. Också den här gången gav det mig livsmod och tröst (Essén, 2002, s.79). 

 

Hon får nya vänner under sina sjukhusvistelser. De delar livet på ett speciellt sätt, de 

befinner sig i liknande livssituationer. Det ger styrka men det kan också vara skrämmande 

att se hur hjärntumörerna ändrar vännernas personligheter eller få besked om att de dött, en 

efter en. Det väcker en rädsla över hur hon själv kommer påverkas av hjärntumören. Hon 

är orolig, inte minst för barnens skull. Ska de behöva uppleva en personlighetsförändrad 

mamma? En del av oron beror på att hon är ensamstående. 
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Men den här kvinnan som jag såg, hon hade en man som fanns hos henne ända till 

slutet. Jag kunde inte låta bli att tänka att hon hade det bra på det viset i alla fall 

(Essén, 2002, s.67).  

 

Att fokusera på det friska 

En person mår efter en tids cellgiftsbehandling så pass bra mellan behandlingarna att han 

begär att få en veckas längre uppehåll för att hinna med att fokusera på det friska. Han 

njuter av livet, börjar jobba deltid igen, skriver och översätter, börjar spela instrument och 

idrotta. Han provar även den alternativa medicinen hos doktor L, som fokuserar på det som 

är friskt och förmedlar hopp.  

När jag varit hos exempelvis doktor L. går jag därifrån med ett leende på läpparna, 

ibland en flaska porter i handen och med en känsla av att det hela nog kommer att 

gå vägen. På kvittot har han skrivit friskvård. . . . Visst, jag kanske kommer att dö i 

alla fall, men det skulle aldrig falla mig in att anmäla honom för falska 

förhoppningar (Hagström, 2001, s.223).  

Behov av livet som går vidare 

Att få uttrycka livsvilja 

En person som inte har någon uttalad Gudstro hämtar sin kraft från naturen. Hon är en 

friluftsmänniska som har seglat mycket tidigare. När hon nu inte längre kan detta 

återupplever hon sina tidigare naturupplevelser, dessutom tar hon tillvara de små 

upplevelserna i vardagen som när hon får en solnedgång i namnsdagspresent. Maken 

hugger ett hål i buskaget där solen går ned över bokskogen. 

 

Jag sitter i solstolen och ser kraften i havet. Det ger mig styrka (Lindqvist, 2004, 

s.67). 

 

En annan person inser att hon sannolikt inte kommer att överleva sin hjärntumör, trots 

operation och cellgifter. Operationen ger efterverkningar i form trötthet och starka känslor. 

Detta i kombination med obearbetade känslor av sorg över sin pappas dödsfall och den 

skilsmässa hon gått igenom gör vardagen tung och vemodig. Det viktigaste blir att finnas 

till för barnen. 

 

Behandlingen är urtuff, men jag ska inte ge mig. Träning och åter träning, vila, mat 

och bara vara ska hjälpa mig att härda ut (Essén, 2002, s.114). 

 

En tredje person har drabbats av en ovanlig form av cancer med dålig prognos. Han 

kämpar på sitt sätt för att överleva. 

Jag måste se det som min uppgift att bringa oreda i den där statistiken: trotsa den, 

håna den, visa att den är felaktig. Om det nu är helt osannolikt att jag ska få den 

här sjukdomen vid min ålder måste jag naturligtvis se till att jag är osannolik även 

på andra områden. Till exempel när det gäller överlevnad (Hagström, 2001, s. 90).  
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Att sörja det liv som går förlorat 

En person ifrågasätter och uttrycker bitterhet över hur kort livet blev och funderar över hur 

han ska kunna finna sig i och acceptera detta. Han sörjer det som inte kommer att ske, att 

få se sina barn växa upp, att få åldras tillsammans med sin fru. Han sörjer över allt han 

måste lämna, sin fru som han älskar så högt och sina fina barn. Varför ska just deras familj 

behöva drabbas?  

Det känns som en deportering. Ett tåg, en perrong, farväl, aldrig mer. Ingen vet 

vart, ingen vet varför. Gaskamrar eller Sibirien. Jag blir utvisad, får rött kort plus 

livstids avstängning. Det är ingen ide att protestera, och jag får inte ens reda på 

vad jag har gjort för förseelse (Hagström, 2001, s. 287). 

 

En annan person skriver om sorgen över att behöva lämna sina barn så tidigt i livet. Vilka 

minnen kommer de att ha av sin mamma, vad kommer maken och vännerna att minnas? 

Blir minnet av Ulla-Carin synonymt med sjukdomen ALS? 

Jag sörjer mycket nu. Ensam. Kommer facit av mitt liv att vara sjukdomen? 

Kommer Gustaf, den yngste, någonsin att minnas en levande mamma? Kommer 

sorgen att skymma allt som varit gott (Lindqvist, 2004, s.209)?  

 
Sammanfattning  
 

I resultatet framkommer hur viktigt det är att känna förtroende och tillit till vårdpersonalen 

och att samtidigt bli bekräftad och tillåtas visa sina känslor. Det framkommer också att 

behovet av att ha en tro – en tro på något är betydelsefullt. Det blir något att hålla fast vid, 

en trygghet när sjukdomen slår sönder vardagslivet. Det mest framträdande i resultatet var 

hur mycket vardagslivet betydde. Att få vara hemma tillsammans med familjen och 

vännerna. Det är betydelsefullt att veta att livet går vidare för familj och vänner, trots att 

det egna livet i tar slut i förtid. Det är en sorg att inte få vara med och detta är viktigt för 

personerna att få bearbeta och uttrycka.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet var att belysa patienters existentiella behov i livets slut. En självbiografistudie med 

kvalitativ ansats valdes. Detta då självbiografier har ett rikt innehåll på upplevelser och 

speglar hur patienter upplever sin livssituation (Dahlborg Lyckhage, 2006).  Efter att båda 

författarna läst alla fyra självbiografierna var för sig ett flertal gånger kan vi konstatera att 

självbiografistudier är en underskattad metod för att få fram patientupplevelser. Materialet 

är rikt och är en primärkälla då författaren till biografin är patienten. Detta ger en god 

möjlighet att tolka patienters upplevelser. Nackdelen kan dock vara att materialet blir för 

omfattande. Begränsningar i beskrivningen av patienters existentiella behov och i antal 

citat har fått göras. En narrativ analysmetod kräver erfarenhet och en god analytisk 

förmåga, något att vara medveten om då detta är ett examensarbete på kandidatnivå. Den 

narrativa analysmetoden har stora fördelar då det är patienters existentiella behov i livets 

slut som ska belysas.   

 

Ett noga beskrivet analysarbete, att vara två som läste och analyserade materialet ökar 

tillförlitligheten. Målet var att få reda på patienters existentiella behov vid livets slut. Detta 

framkommer i studiens resultat och därmed har studien giltighet. Materialet är till stora 

delar överförbart (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Biografierna är skrivna av 

välutbildade människor så som författare och journalister som har en vana att uttrycka sig i 

tal och skrift och sätta ord på sina tankar. Generellt sett tror vi att dessa tankar och 

upplevelser delas av de flesta i denna livssituation, men att gemene man kan ha svårare att 

sätta ord på sina tankar. En livshotande sjukdom, där sannolikheten för en snar död är stor 

väcker universella tankar så som varför drabbas just jag? Vad har jag gjort för orätt? Vad 

är meningen med detta? Livet omvärderas ofta. Vänner och relationer prioriteras och 

vardagslivet, som inte tidigare värderats så högt blir oerhört värdefullt. Författarna 

representerar både kvinnor och en man. Vad beträffar ålder är en av författarna strax över 

20 år, en närmar sig 40 år och de övriga två är i medelåldern. De är i olika faser i livet då 

två är gifta och har hemmavarande barn i skolåldern. En är ensamstående med barn i 

skolåldern och där fadern är frånvarande. En har pojkvän och fortfarande, trots att hon 

flyttat hemifrån, starka band till sina föräldrar. Tre av de fyra författarna har en uttalad 

Gudstro, något som kanske inte är representativt för det sekulariserade Sverige. 

 

 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet visar att patienters existentiella behov i livets slut var relaterade till; att känna 

tillit, att ha en tro, att leva vardagsliv och att livet som går vidare. Dessa fyra 

huvudkategorier utmynnade i tio underkategorier.  

 

Behovet av att känna tillit innefattar att ha ett förtroende för sjukvårdspersonalen och att 

bli bekräftad/lyssnad på, detta i betydelsen att bli sedd och bekräftad som människa. Både 

Fahlström (2000) och Essén (2002) beskriver hur de blir bekräftade som människor i 

mötena med sjukvårdspersonalen. Personalens sätt att bemöta dem skapade en 
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förtroendefull atmosfär som gjorde att de kände tillit och trygghet och vågade vara sig 

själva. Essén (2002) som tillbringade mycket tid på sjukhus upplevde ett stort stöd i att 

känna tillit till sjukvårdspersonalen. Hon upplevde sig bekräftad som person, att personalen 

såg henne som en individ och förstod hur viktig dansen var för henne. Att skapa ett 

förtroende och en tillit mellan vårdare och patient är en dimension av stöd (Stoltz, 2006).  

 

Vårdpersonal och medmänniskor som engagerar sig personligt befrämjar tilliten (Öhlén, 

2001). Vårdpersonal vill gärna ge ett existentiellt stöd till patienter men det finns 

svårigheter både definitionsmässigt och utbildningsmässigt. Gällande definitionen är 

gränsdragningen mellan andligt och existentiellt svår då detta kan skilja sig på individnivå. 

Utbildningsmässigt behövs fördjupad kunskap både i hur frågor ska formuleras och i vad 

begreppet existentiellt innefattar (Strang, Strang & Ternestedt, 2002).   

  

 I resultatet framkommer att behovet av att ha en tro innefattar hoppet om ett liv efter 

detta, behovet av att få uttrycka tvivel samt vikten av att få behålla hoppet om att ett under 

kan ske. Trots sjukdom och att inga under sker, beskriver de tre författarna som är aktivt 

troende (Essén, 2002; Fahlström, 2000 och Hagström, 2001) hur deras Gudstro snarare har 

stärkts genom det existentiella lidande de upplevt, att tron höll och gav en styrka även om 

de inte förstod varför. De pendlade mellan hopp och förtvivlan. Ifrågasatte varför just de 

drabbats, vad hade de gjort för ont? De uttryckte rädsla för det som väntade. 

 

Vårdpersonal bör ha en grundläggande beredskap i att kunna uppmärksamma och hantera 

existentiella frågor hos patienter. Att vårdpersonalen kan lyssna aktivt och har ett 

medmänskligt förhållningssätt är grundläggande för patienters andliga välbefinnande 

(Strang & Strang, 2006). Det är viktigt att döende patienter får hjälp att sammanfatta sitt 

liv och finna en mening med det och att hitta en ny identitet som döende (Grant et al, 

2004). Ett öppet förhållningssätt och tid i mötet med patienter ökar förutsättningarna för att 

patienter ska våga uttrycka sina tvivel och sina andliga frågeställningar (Murray et al, 

2004). En helhetssyn i vården behövs där hänsyn tas till både fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov och där patienter tillåts uttrycka tvivel och tro/icketro (Lavoie, 

Blondeau & De Koninck, 2008). 

 

Resultatet tydliggör vikten av ett vardagsliv där möjligheten att få vara hemma, att få ha 

vänner omkring sig och att få fokusera på det friska är betydelsefullt för patienter. Detta 

framträder tydligt i alla självbiografierna. Att få vara hemma och vara en del av livet som 

pågår runtomkring dem beskriver alla de fyra författarna som något värdefullt. Att få 

befinna sig i vardagslivet trots att de inte aktivt deltar ger livskvalitet. Det är det som är 

livet! Familjen och vännernas stöd är långt viktigare än det stöd sjukvården kan erbjuda 

(Eriksen, 1996). Att få finnas kvar i sitt sociala sammanhang, både i sitt arbetsliv och 

privat är en del av att leva ett vardagsliv (Lennéer Axelsson, 2010). 

 

Av resultatet framkommer att livet som går vidare innebär att författarna sörjer det liv som 

går förlorat. Det är en stor sorg att inte få se sina barn växa upp och frågor om vilka 

minnen av mamman barnen kommer att ha (Lindqvist, 2004). Att inte få vara med på sin 

brors bröllop (Fahlström, 2000) och att inte få åldras tillsammans med sin fru (Hagström, 

2001) är ytterligare sorger. Trots detta gläds personerna i dessa berättelser över att livet 

kommer att gå vidare även när de inte finns kvar. De beskriver också en glädje över det liv 

som varit och sina familjer och vänner. 
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Att ges möjlighet att få sammanfatta sitt liv, att få ställa och få svar på sina 

existentiella/andliga frågor är viktigt för att kunna acceptera sin situation. Här har 

vårdpersonalen en stor uppgift i att stödja patienter (Strang & Adelbratt, 1999). Att ha en 

helhetssyn där kvaliteten på livet är i centrum, är kärnan i den palliativa vården. Detta 

förutsätter att vårdpersonalen vågar använda och utveckla sina egna förmågor i bemötandet 

av patienters existentiella behov (Strang, Strang & Ternestedt, 2002). 

 

Konklusion och klinisk implikation 

Denna studie visar hur viktigt vardagslivet samt vännernas betydelse är för de sjuka. Detta 

har dock inte framkommit i de artiklar, avhandlingar och den litteratur som genomlästs, 

trots sökning på existentiella behov och döende. Genom denna självbiografistudie belyses 

vikten av att få leva ett vardagsliv, det är ett existentiellt behov. Detta har en stor betydelse 

i omvårdnaden av palliativa patienter, då det fortfarande finns mycket att göra inom detta 

område. 

 

Att möjliggöra för patienter att vara hemma i större utsträckning samt att förbättra den 

fysiska patientmiljön på sjukhus är områden med utvecklingspotential. Att vidareutveckla 

olika former av lasarettsansluten hemsjukvård är ett steg i denna riktning. I bemötandet av 

patienter är tid, kompetens och utbildning av stor betydelse. Behovet av utbildning för 

vårdpersonal är stort. Det krävs kunskap och mod för att kunna använda sig själv som ett 

verktyg i bemötandet av patienters existentiella behov. Att använda sig själv och sina egna 

erfarenheter i mötet med patienter kräver att vårdpersonalen är trygg och har redskap för 

att hantera de känslor som framkommer. 

 

Har den palliativa vården prioriterats? Har tid och pengar avsatts i tillräcklig utsträckning? 

Kan forskning på vardagslivets betydelse skapa större förutsättningar för att prioritera 

palliativa patienter? En stor del av patienterna önskar vara hemma den sista tiden i livet 

och för dem som inte har familj och vänner som kan/orkar ställa upp krävs en större insats 

från sjukvården. Detta kräver ökade resurser.      
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