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Abstrakt 

För att beskriva vad vårdpersonal skall uppnå i vården av den döende personen an-

vänds begreppet värdig död. Värdighet är ett brett begrepp innefattande många aspek-

ter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om 

vad som är en värdig död för patienten. En kvalitativ manifest innehållsanalys använ-

des för att analysera tio vetenskapliga artiklar, vilket resulterade i sex slutkategorier: 

Att patientens behov tillgodoses med bevarad kontinuitet; Att behandla patienter och 

anhöriga med respekt, autonomi och integritet; Att ha symtomkontroll men att avsluta 

livsuppehållande behandling; Att patienten accepterar den väntade döden; Att patien-

ten dör i en lämplig miljö omgiven av andra; Att patienten får en fridfull död. Betydel-

sefulla faktorer i den värdiga döden handlar om god kommunikation och att omvård-

naden utformas efter patientens och anhörigas vilja och önskemål. Det handlar om att 

patienten accepterar döendet för att känslomässigt kunna släppa taget om livet. Om-

vårdnaden av den döende personen skall genomsyras av gemenskap och patienten 

skall inte vara ensam inför döden och vid dödsögonblicket. Omvårdnadsinterventioner 

för att främja att patienten får en värdig död handlar om avsiktlig vårdplanering, do-

kumentation och uppföljning av vården, där är de sex s:n ett betydelsefullt verktyg. 

 

 

Nyckelord: litteraturstudie, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, kvalitativ, uppfatt-

ning, sjuksköterskor, värdig, död.  
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Mötet med personer som är döende ställer stora krav på sjuksköterskors förhållningssätt mot 

patienten och dess närstående. För att åstadkomma en god omvårdnad av dessa patienter krävs 

det att patienten blir sedd och behandlad med respekt. Det är viktigt att döden görs till något 

meningsfullt för alla som är inblandade (Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwen-

berg & Widdershoven, 2006). Omvårdnadens målsättning bör således tillgodose patientens 

välbefinnande och när personen slutligen dör, så skall döden hanteras med värdighet. Även 

om det inte går att göra något för att patienten ska överleva så finns det mycket som kan göras 

för att åstadkomma en så bra sista tid i livet som möjligt (Schonwetter, 1996). 

 

Sjuksköterskor spenderar vanligen mer tid tillsammans med den döende patienten och deras 

familjer än andra professioner som ingår i vårdteamet (Dendass, 2002). Sjuksköterskans roll 

består här till stor del av att bygga upp förtroendefulla relationer. Dessa karaktäriseras av att 

inte vara för ytliga eller för känslosamma. En annan viktig roll är att stötta personen som är 

döende, familjen och teamet runt omkring patienten. Sjuksköterskan kan genom att underlätta, 

uppmuntra och vara närvarande bidra till denna stödjande funktion. Sjuksköterskans roll i den 

palliativa vården handlar till stor del om kommunikation med den döende och dess anhöriga 

(Friedrichsen, 2005, s. 378-379).  

 

Det finns tre olika betydelser av begreppet ”att dö”, dessa innefattar själva döendet, händelsen 

död och tillståndet död. Döendet kan betraktas som en process som varierar från en kortare till 

en längre period (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:6, s. 25). Sandman (2001, s. 42) 

menar att dödsprocessen innebär att människan utsätts för en process eller orsakskedja som 

kommer att leda till döden om inget kan göras eller om inget görs för att förhindra processen. 

Dendass (2002) anser att dödsprocessen som avslutar en cancersjukdom ofta inleds genom 

plötsliga och betydande förändringar i patientens funktionella status, symptomprofil eller 

sjukdomsstatus. Sjuksköterskor som arbetar inom onkologi beskriver vidare att dödsprocessen 

är mycket varierande och flerdimensionell, som innefattar fysiska, psykologisk, emotionella, 

andliga och existentiella domäner. 

 

Värdighet innebär att ha ett värde som människa. I vårdvetenskapen ses den mänskliga vär-

digheten som ett ethos, ett etiskt ideal och en etisk princip. Genom att visa respekt för den 

okränkbarhet som människan har ses människans inre värde. Begreppet värdighet kan ses som 

en absolut värdighet eller som en relativ värdighet hos människan. Den absoluta värdigheten 

kan inte tas ifrån individen, medan den relativa värdigheten kan variera, förstöras men också 
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återupprättas (Edlund, 2002). Värdighet är ett av de centrala begreppen i diskussionen om god 

död och används ofta för att karaktärisera det goda döendet, död och god vård av döende 

människor. Värdighet är ett brett begrepp, som omfattar både beskrivande och normativa eller 

värderande aspekter. Dessutom är det ett positivt utvärderande begrepp som används syno-

nymt med ”god” i förhållande till döden (Sandman, 2001, s. 304). Sjuksköterskor beskriver att 

den mest använda termen istället för värdig död är god död (Wilson, Coenen & Doorenbos, 

2006). Även om studier har visat att palliativ vård bör vara filosofiskt förankrad i ett erkän-

nande av den inneboende värdigheten hos den enskilda människan saknar begreppet värdighet 

en enhetlig definition (Chochinov, Hack, McClemant, Kristjanson & Harlos, 2002). Det är 

inte lätt att på ett enkelt sätt klarlägga innehållet i begreppet värdig död. En värdig död kan 

enligt WHO:s definition av palliativ vård från den enskilde individens perspektiv innebära 

psykiska, fysiska, sociala och existentiella aspekter (SOU, 2001:6, s. 38).  

 

Patienter som befinner sig i livets slutskede menar att en god död handlar om att vara medve-

ten om att döden närmar sig och att de accepterar detta. De beskriver också den goda döden 

som att kunna ha en öppen kommunikation inom familjen och med andra personer som lyss-

nar och förstår. Det handlar om att leva livet ända till slutet, så bra och så länge som möjligt. 

De beskriver även att en god död innefattar saker som de känner att de ska ordna inför deras 

kommande död som att förbereda sig själva och andra. God död är enligt patienter att hantera 

känslor adekvat och att finna en mening med sin situation (Goldsteen et al. 2006). Läkarstu-

denter anser att en värdig död är en lugn död utan lidande. Patienterna ska inte behöva ge-

nomgå meningslösa och onödiga undersökningar och behandlingar. De tycker vidare att en 

värdig död är när patienten upplever en känsla av trygghet och där patienterna behandlas med 

respekt och autonomi. Läkarstudenter tycker det är viktigt att patienten har accepterat döendet 

för att de ska kunna ta farväl av sina anhöriga och således känna sig redo inför deras död 

(Karlsson, Milberg & Strang, 2006). Familjemedlemmars uppfattning av värdighet i palliativ 

vård är likvärdigt med begreppet autonomi. Värdighet i vård är när personen får dö som hon 

eller han vill och när ingen annan sätter gränserna (Miettinen, Alaviuhkola & Pietilä, 2001).  

 

En studie av Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) beskriver att sjuksköterskor har en gemen-

sam vision av att patientens sista tid i livet ska domineras av sjuksköterskors strävan efter att 

erbjuda en värdig vård i livets slut och när anhöriga är närvarande, att ge dem ett bestående 

minne av sin älskades död som en värdig händelse. Sjuksköterskor menar att de gör sitt ytters-

ta för att säkerställa att patienten får en värdig död. Sandman (2001, s. 46) menar vidare att 
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händelsen död och en värdig död är viktig eftersom att den symboliserar slutet på alla ytterli-

gare händelser i våra liv. I denna litteraturstudie har vi i enlighet med Sandman (2001, s. 301) 

definierat ”värdig” död och ”god” död som samma sak. Begreppet värdig död används för att 

beskriva vad som skall uppnås i vården av den döende personen och för att kunna uppnå detta 

är det väsentligt att klargöra vad begreppet innebär utifrån omvårdnadsansvarigas perspektiv, 

sjuksköterskor. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors uppfattning 

om vad som är en värdig död för patienten.  

 

Metod 

Sökmetoder 

Databaserna som vi använde oss av var Cinahl och PubMed. Sökord som vi använde var: 

right to die, attitude to death, nurses, euthanasia, dignity, dying, palliative care, good death 

samt perceptions. Dessa kombinerades på olika sätt med de booleska sökmotorerna and, or 

och not. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 66) menar att det är viktigt att kombinera 

sökorden för att få tillgång till så mycket litteratur som möjligt vid sökningarna. Sökorden 

granskades i databasernas uppslagsverk, MeSH i PubMed och theasurus i Cinahl. En fri-

textsökning genomfördes även i de olika databaserna. Willman et al. (2006, s. 63,68) beskri-

ver att korrekt sökord bör kontrolleras genom att slå upp ordet och dess definition i databasens 

uppslagsverk. En fritextsökning kan resultera i ett ohanterligt antal referenser, men detta ökar 

emellertid sensitiviteten i sökningen. Alla artiklars titel och abstrakt som sökningen resultera-

de i lästes igenom. Vid sökningen tittade vi även på de relaterade artiklarnas titel och verkade 

någon relevant i förhållande till vårt syfte lästes abstraktet igenom (Tabell 1).  

 

Urval 

Eftersom vår litteraturstudie innefattade en beskrivning av sjuksköterskors uppfattning om 

vad som är en värdig död, valde vi att göra en litteraturstudie som baserades på kvalitativa ar-

tiklar. Holloway och Wheeler (2002, s. 10) menar att forskare som använder en kvalitativ me-

tod fokuserar på levda erfarenheter med utgångspunkt från deltagarnas uppfattningar, upple-

velser och tolkningar.  

 

Inklusionskriterier för urvalet av artiklar var att de skulle vara kvalitativa, peer-reviewed, 

skrivna på engelska samt att de uppfyllde kriterierna för att vara vetenskapliga. Vi valde att 

inkludera legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Sjuksköterskorna skulle 

vårda eller ha vårdat patienter vid livets slut. Artiklarna skulle vara skrivna mellan 1999-2009 
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och handla om eller innefatta en beskrivning om sjuksköterskors uppfattningar om vad som är 

en värdig död. Exklusionskriteriet för urvalet var där värdig död inbegrep begreppet euthana-

sia. 

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med sökning: Sjuksköterskors uppfattning om vad som är en värdig död 

PubMed 2009-09-10 

Söknummer *) Söktermer Antal ref. Antal utvalda artiklar 

1 MSH Right to die 823  

2 MSH Attitude to death 3891  

3 MSH Nurses 19302  

4 MSH Euthanasia 2596  

5 1 OR 2 AND 3 NOT 4  144 2 + 1 relaterad 

6 FT Dignity 1315  

7 FT Dying 7926  

8 FT Nurses 54236  

9 6 AND 7 AND 8  19 3 

Limits: English, published in the last 10 years 

 

Syftet med sökning: Sjuksköterskors uppfattning om vad som är en värdig död 

Cinahl 2009-09-10 

Söknummer *) Söktermer Antal ref. Antal utvalda artiklar 

1 TSH Attitude to death 1401  

2 TSH Palliative care 6055  

3 TSH Nurses 30013  

4 TSH Euthanasia 1380  

5 1 AND 2 NOT 4  118 1 

6 1 AND 2 AND 3 NOT 4  5 1 

7 FT Good death 203  

8 FT Nurses 88884  
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Forts. Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med sökning: Sjuksköterskors uppfattning om vad som är en värdig död 

Cinahl 2009-09-10 

Söknummer *) Söktermer Antal ref. Antal utvalda artiklar 

9 7 AND 8  37 1 

10 FT Dignity 1360  

11 FT Perceptions 13322  

12 10 AND 8 AND 11  13 1 

Limits: Peer reviewed; Publication year from: 1999-2009; English language 

*) MSH – Meshtermer i databasen PubMed, TSH – Thesaurustermer i databasen Cinahl, FT - Fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som ingick i vår studie kvalitetsgranskades enligt ett protokoll för kvalitetsbedöm-

ning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 1) i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtseva-

ni (2006, s. 156-157). Granskning av studier med kvalitativ metod avser att ta reda på om syf-

tet med studien är tydligt formulerat, om det finns något etiskt resonemang, hur urvalet gått 

till, datainsamlingsmetod, analys av fynden, tillförlitlighet och eventuellt bortfall samt det re-

sultat man kan dra av studien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156-157, 94). Studierna 

fick utifrån detta protokoll ett poäng utifrån varje positivt svar och noll poäng utifrån varje 

negativt svar. Procentsatsen räknades ut genom att vi delade studiens totala poängsumma med 

den högsta möjliga summan det vill säga 14 poäng och på så sätt klassificerades studiens kva-

litet som hög, medel eller låg kvalitet (Tabell 2). En studie bedömdes vara av medel kvalitet, 

detta med motiveringen av ett bristfälligt urvalsförfarande och bristfällig beskrivning av data-

insamlingen. Övriga nio studier bedömdes vara av hög kvalitet.   

 

Tabell 2 Procentindelning vid kvalitetsbedömning 

Procentindelning Kvalitetsbedömning   

80-100% 

70-79% 

60-69% 

Hög 

Medel 

Låg 

  

 



 8 

Tabell 3 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare (år) 

Land 

Deltagare Metod datainsam-

ling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Beckstrand et al. 

(2006) 

USA 

485  Kvantitativ och kvalita-

tiv. Frågeformulär med 

öppna och slutna frå-

gor. Kvalitativa data 

analyserades med inne-

hållsanalys.  

 

 

En god och värdig 

död är att inte dö en-

sam, vara fri från 

smärta och obehag, 

följa patientens öns-

kemål, inte inleda en 

aggressiv behand-

ling och god kom-

munikation i vård-

teamet. 

Hög 

Borbasi et al. 

(2005) 

Australien  

 

17  

 

 

Kvalitativ. Öppna djup-

gående intervjuer. Kva-

litativ innehållsanalys. 

 

Att planera döden 

var en förutsättning 

för att den skulle an-

ses vara ‟god‟. Sjuk-

sköterskorna före-

språkade att ”släppa 

taget” när bot inte är 

möjligt för att få mer 

tid till döendepro-

cessen.  

Hög 

Costello (2006) 

England 

 

 

29  

 

Kvalitativ. Strukturera-

de djupgående intervju-

er. Innehållsanalys in-

spirerad av Saussure.    

 

Goda och dåliga 

dödsfall fokuserade 

mindre på patientens 

behov och dödspro-

cessen och mer på 

när döden inträffade 

och sjuksköterskors 

förmåga att hantera 

organisatoriska krav. 

Hög 

Hopkinson & Hal-

lett (2002) 

England 

28  

 

Kvalitativ. Individuella, 

öppna intervjuer. Inne-

hållsanalys enligt Wol-

cott & Van Mannen. 

 

En sjuksköterska 

förståelse av god 

död är något hon de-

lade med sina kolle-

ger, men det är ock-

så en personlig för-

ståelse av god död. 

Hög 

Kirchhoff et al. 

(2000)  

USA 

 

70 

 

Kvalitativ. Semistruktu-

rerade fokusgrupps in-

tervjuer. Innehållsana-

lys inspirerad av Morse 

och Field.  

God vård vid livets 

slut är att säkerställa 

att patienten är så 

smärtfri som möjligt 

och att patientens 

välbefinnande och 

värdighet bibehålls. 

Hög 
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Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen 

Författare (år) 

Land 

Deltagare Metod datainsam-

ling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Kristjansson et al. 

(2001) 

Australien  

20  

 

Kvalitativ. Individuella 

semistrukturerade in-

tervjuer samt fokus-

grupp diskussioner. La-

tent innehållsanalys och 

konstant komparativ 

analys metod. 

Alla sjuksköterskor 

kunde ge en tydlig 

förklaring på en god 

och dålig död och ge 

exempel på dessa. 

 

Hög 

Nordgren & Olsson 

(2003)  

Sverige  

9  

 

 

Kvalitativ. Individuella 

semistrukturerade in-

tervjuer. Konstant 

komparativ analys me-

tod.  

En värdig död hand-

lar om integritet, 

deltagande i vården, 

öka patientens väl-

mående och lindra 

lidande. 

Hög 

Touhy et al.  

(2005) 

USA 

25  

 

Kvalitativ. Individuella 

seminstrukturerade in-

tervjuer. Fenomenolo-

gisk metod inspirerad 

av Giorgi. 

Andlig vård i livets 

slut handlar om att 

hedra personens 

värdighet. 

Medel 

Volker & Limerick 

(2007) 

USA 

19  Kvalitativ. Individuella 

semistrukturerade in-

tervjuer. Fenomenolo-

gisk hermeneutisk ana-

lys inspirerad av Co-

hen, Kahn och Steeves.   

En värdig död är att 

gå till ro, bibehålla 

kroppslig integritet 

och att dö på sina 

egna villkor. 

Hög 

Walsh & Kowanko 

(2002) 

Australien 

 

9 Kvalitativ. Ostrukture-

rade intervjuer inspire-

rad av Van Manen. 

Analyserades med her-

meneutiskt ansats.  

 

Sjuksköterskorna 

beskrev värdighet 

som respekt, rätten 

till att vara privat, 

kontroll, att agera 

som patientens före-

språkare när patien-

ten själv inte kan 

föra sin talan. 

Hög 

 

 

Analys 

En kvalitativ innehållsanalys är en analys av innehållet i berättande data för att identifiera 

framträdande teman och mönster mellan teman (Polit & Beck, 2004, s. 580). Den syftar till en 

ökad förståelse och kunskap inom det fenomen som studeras (Down-Wamboldt, 1992).  

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats i vår litteraturstudie. 

Den syftar till att ursprungstextens verkliga innehåll beskrivs utan tolkningar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Innehållsanalysen börjar med att på ett systematiskt sätt läsa igenom artik-

larna för att skapa en förståelse för det som ska studeras och för att få en känsla för innehållet 
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och helheten (Burnard 1991; Down-Wamboldt 1992). Samtliga tio artiklar som valts ut ge-

nom vår litteratursökning och kvalitetsgranskning lästes igenom flera gånger i syfte av att få 

en helhetskänsla för innehållet i texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) väljs sedan 

textenheter som svarar emot studiens syfte ut (Graneheim & Lundman, 2004). Textenheter 

som svarade mot studiens syfte markerades och valdes ut för analys. Textenheterna översattes 

sedan från engelska till svenska där målsättningen var att inte förändra innehållet i texten. 

Därefter kondenserades textenheterna för att framhäva kärnan av innehållet i textenheten och 

ta bort onödigt överflöd från den. Textenheterna kodades för att på ett lätt sätt kunna gå tillba-

ka till artikelns ursprungstext (jmf. Burnard 1991; Downe-Wamboldt; 1992). Med de konden-

serade textenheterna som utgångspunkt bildade vi kategorier. De kategorier som liknade var-

andra i kontext och innehåll sattes ihop i ett flertal steg tills dessa inte gick att sammanföra 

mer. Denna kategoriseringsprocess skedde i fyra steg och bildade slutligen sex kategorier 

(Tabell 4). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att innehållsanalys kan ses som en pro-

cess som innebär att genom kategorisering gruppera ihop textenheter med liknande innehåll 

och skapa kategorinamn för dessa grupper. Kategorierna ska vara uttömmande och ömsesidigt 

uteslutande, vilket innebär att inget får uteslutas på grund av brist på lämplig kategori. Vi av-

slutade analysprocessen med att författa brödtexten till de kategorier som bildats. För att vi 

inte skulle gå miste om vad de kondenserade textenheterna beskrev gick vi tillbaka till ur-

sprungstexten under kategoriseringsprocessen samt vid författandet av brödtexten.   

 

Resultat  

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i sex kategorier (Tabell 4). Kategorierna be-

skrivs i löpande text som illustreras med citat från de studier som analyserats. 

 

Tabell 4 Översikt av kategorier (n= 6)    

Kategorier 

Att patientens behov tillgodoses med bevarad kontinuitet 

Att behandla patienter och anhöriga med respekt, autonomi och integritet  

Att ha symtomkontroll men att avsluta livsuppehållande behandling  

Att patienten accepterar den väntade döden 

Att patienten dör i en lämplig miljö omgiven av andra 

Att patienten får en fridfull död 
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Att patientens behov tillgodoses med bevarad kontinuitet 

Sjuksköterskor beskrev att en värdig död innefattade att tillgodose patientens behov (Borbasi, 

Wotton, Redden & Chapman, 2005; Costello, 2006; Touhy, Brown & Smith, 2005; Volker & 

Limerick 2007). De gjorde allt för att tillgodose patientens behov när patienten inte hade styr-

kan att berätta (Touhy et al., 2005). Detta kunde innebära att religiösa behov uppfylldes (Cos-

tello, 2005) eller att sjuksköterskan gjorde dem fina om det var vad patienten ville (Volker & 

Limerick, 2007).  

 

Att ge tröst till patienter eller familjer ansågs vara en viktig del i vårdandet av den döende pa-

tienten för att en värdig död skulle uppnås (Kristjanson et al., 2001; Touhy et al., 2005). Sjuk-

sköterskor gav tröst genom fysisk, psykosocial och andlig vård men även genom att ge läke-

medel vid behov samt genom att uttrycka kärlek och omsorg mot patienten (Touhy et al., 

2005).  

 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att visa empati till patienten och deras familj (Hopkin-

son & Hallett, 2002; Kirchhoff, Spuhler, Walker, Hutton, Cole & Clemmer, 2000; Touhy et 

al., 2005). Det handlade om att de föreställde sig själva i patientens situation och behandlade 

personen som var döende som en person och inte som en patient (Hopkinson & Hallett, 2002). 

Sjuksköterskor menade att de skulle låta familjen se att de bryr sig och att de kunde gråta med 

familjen för det skulle bekräfta deras sorg och förlust (Kirchhoff et al., 2000). För att patienter 

skulle känna sig så älskade som möjligt försökte sjuksköterskor beröra varje del av dem 

(Touhy et al., 2005).  

 

Sjuksköterskor ansåg att en god död handlar om att patienten ska medverka i ett palliativt 

vårdteam för att får adekvata palliativa åtgärder (Borbasi et al., 2005; Kristjanson et al., 

2001). De ansåg även att patienter snabbt skulle få en remiss dit för bedömning av patienten 

och för att de skulle kunna utveckla en rimlig plan för vården (Kristjanson et al., 2001). De 

ansåg vidare att det var viktigt att bevara kontinuiteten i vården, detta kunde åstadkommas 

genom att sjuksköterskan som började sitt arbetspass presenterade sig så att familjen kunde 

lita på dem också eller genom att sjuksköterskan som varit med familjen hela dagen stannade 

över en eller två timmar. Sjuksköterskan skulle delge information till andra vårdgivare om pa-

tientens behov och önskningar så att familjemedlemmarna upplevde att de kände ”deras sjuk-

sköterska”.  
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Palliative care team involvement was considered essential if a ‗good‘ death was 

to be achieved. (Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005, s. 108) 

 

Sjuksköterskor beskrev att en bra kommunikation i vårdteamet var grundläggande för att en 

god död skulle kunna uppnås (Beckstrand, Callister & Kirchhoff, 2006; Borbasi et al., 2005; 

Kristjanson et al., 2001) detta innebar en öppen kommunikation med patienten och dess fa-

milj. Nyckeln till att underlätta en god död var att vårdteamet stöttade varandra och teammed-

lemmarna insåg att de inte var ensamma för att få det att fungera. Beskrivningar av en god 

död genomsyrades även med beskrivningar av de team som arbetade „smidigt‟ (Kristjanson et 

al., 2001).  

 

Team members who communicated well, were knowledgeable about their work 

and supported each other also helped nurses provide good care to the dying: ‗You 

need to know that you are not just on your own, that you need the help of other 

people to make it work, to provide that quality of care that you are there for‘. 

(Kristjanson, McPhee, Pickstock, Wilson, Oldham & Martin, 2001, s. 136) 

 

Att behandla patienter och anhöriga med respekt, autonomi och integritet  

Sjuksköterskor menade att patienten som är döende skulle behandlas med största respekt för 

att döden skulle betraktas som värdig. Patientens personliga preferenser gällande omständig-

heterna för döendet skulle respekteras och individen med dess värdighet skulle respekteras ef-

ter döden på samma sätt som när patienten levde (Volker & Limerick, 2007). Sjuksköterskor 

uppfattade patienternas och de anhörigas deltagande i vården som ett sätt att uttrycka respekt 

för patienternas integritet (Nordgren & Olsson, 2004).   

 

Just because they‘re comatose and dying doesn‘t mean you ripe the covers of and 

through them over like a sack of potatoes. It means you treat them with respect. It 

means you treat them as if they‘re the president of the United States, or your 

mother. (Volker & Limerick, 2007, s. 244) 

 

Sjuksköterskor beskrev att en värdig död handlade om att ta hänsyn till vad patienten ville 

(Borbasi et al., 2005; Costello, 2006; Kirchhoff et al., 2000; Volker & Limerick, 2007) och i 

en idealisk situation hade de tid att ta reda på det (Kirchhoff et al., 2000). De ansåg att patien-

ten och familjen skulle få vara med i beslutsfattandet angående planeringen av vården, be-

handlingen och patienten skulle få ta egna beslut om deras valmöjligheter innan de blev för 

dåliga (Borbasi et al., 2005; Nordgren & Olsson, 2004). Sjuksköterskor ansåg att en värdig 

död handlade om att följa eller stödja patientens eller familjens önskemål (Beckstrand et al., 

2006; Borbasi et al., 2005; Kirchhoff et al., 2000; Kristjanson et al., 2001; Nordgren & Ols-
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son, 2004; Volker & Limerick, 2007). Detta kunde illustreras genom åtgärder som hänsynsta-

gande till patienters och deras anhörigas önskemål om personliga tillhörigheter och kläder 

(Nordgren & Olsson, 2004) eller genom att ordna med önskad behandling till patienten som 

var döende (Volker & Limerick, 2007). För att åstadkomma detta menar de att det fordras 

kunskap och kännedom om patienterna, deras familjer och förväntningar (Kristjanson et al., 

2001). Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att patienten kunde tala med någon om deras 

önskemål och att detta styrde vilken information som anhöriga skulle få (Borbasi et al., 2005).   

 

If they were developing CMV retinitis and they said, ―I want treatment because I 

don‘t want die being blind,‖ then we provided that for them. (Volker & Limerick, 

2007, s. 244) 

 

En värdig död handlade enligt sjuksköterskor om att dö med integritet (Borbasi et al., 2005; 

Nordgren & Olsson, 2004; Volker & Limerick, 2007). Det tycktes betyda att patienten dog på 

ett sätt som sjuksköterskan inte ansåg var kränkande eller pinsamt (Hopkinson & Hallett, 

2002). Sjuksköterskor menade att patienten kunde behålla sin kroppsliga integritet under dö-

endeprocessen genom att upprätthålla kroppens funktioner, utseende och genom att bibehålla 

sitt privatliv (Volker & Limerick, 2007).   

 

Several participants believed in ‗congruent death‘ – people dying as they had 

lived. When one dies with integrity, then death becomes an illustration of that life 

was lived. (Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005, s. 108) 

 

Att ha symtomkontroll men att avsluta livsuppehållande behandling 

En förutsättning för en värdig död var enligt sjuksköterskor en god symtomkontroll (Borbasi 

et al., 2005; Costello, 2006; Kristjanson et al., 2001; Nordgren & Olsson, 2004). Det beskrevs 

även som frånvaro från plågsamma symtom (Costello, 2005). Värdig död kunde uppnås ge-

nom att symtom lindrades enligt patientens egna önskemål, patienten skulle exempelvis inte 

behöva kippa efter andan i onödan (Volker & Limerick, 2007). I en studie av Touhy et al. 

(2005) beskrev sjuksköterskor vikten av att ha lämpliga mediciner för smärta och symtom-

lindring och betydelsen av att utbilda personalen i dess rätta användning för att värdig död 

skulle kunna uppnås.   

 

En viktig komponent i en värdig död handlade enligt sjuksköterskor om att lindra lidande 

(Kristjanson et al., 2001; Nordgren & Olsson, 2004; Volker & Limerick, 2007). Detta innefat-

tade både fysiskt och existentiellt lidande (Volker & Limerick, 2007). Sjuksköterskor menade 

att patienten skulle befrias från känslomässiga och fysiska obehag och att de även ska agera 
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preventivt för att förhindra att det uppstår (Hopkinson & Hallett, 2002). Sjuksköterskor 

beskrev att en värdig död innefattade att patienten skulle vara smärtfri eller att smärtan var 

kontrollerad eller lindrad (Borbasi et al., 2005; Costello, 2006; Hopkinson & Hallett, 2000; 

Kirchhoff et al., 2000; Kristjanson et al., 2001; Touhy et al., 2005). Med detta avsåg sjukskö-

terskor även patientens psykiska smärta (Touhy et al., 2005). Patientens smärta skulle vara 

rapporterad av patienten själv och inte av sjuksköterskan (Hopkinson & Hallett, 2002) men 

patientens smärtfrihet var viktigt för båda parter (Costello, 2006).  

 

En värdig död handlade om att patienten upplevde välbefinnande eller att sjuksköterskor öka-

de patientens välbefinnande (Kristjanson et al., 2001; Nordgren & Olsson, 2004). Patienternas 

och anhörigas välbefinnande ökade om de kände sig säkra, bekväma och omhändertagna 

(Nordgren & Olsson, 2004).  

 

En värdig död beskrevs av sjuksköterskor i termer av att inte inleda någon ny aggressiv be-

handling vid vårdandet av patienter som är döende (Beckstrand et al., 2006; Walsh & Kowan-

ko, 2002). Det handlade även om att avsluta livsuppehållande behandling om patienten ville 

det, när hon eller han inte skulle överleva (Borbasi et al., 2005). 

 

We had a fellow here… on a bucket load of Dopamine and whatnot… we were 

juggling things… and we knew we weren‘t winning so we talked to him and he 

made the most extraordinary decisions ―okey, I know this is going to be the end 

for me but just turn the infusions off one by one‖… [as it turned out], he had a 

fantastic last morning and died quickly. But a lot of people would say, no, just 

keep going… (Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005, s. 107) 

 

Att patienten accepterar den väntade döden  

En god död var enligt sjuksköterskor när patienten hade accepterat döden (Borbasi et al., 

2005; Kristjanson et al., 2001) detta gällde även för anhöriga (Borbasi et al., 2005; Kirchhoff 

et al., 2000). De menade att det skulle finnas tid för familjen att gå igenom sitt accepterande 

eller avslutande runt döendeprocessen (Borbasi et al., 2005; Kirchhoff et al., 2000). Sjukskö-

terskor beskrev att en värdig död var när patienten insåg att tiden att gå vidare hade kommit 

(Volker & Limerick, 2007) och när patienten var redo för döden (Borbasi et al., 2005; Costel-

lo, 2006; Kristjanson et al., 2001). 

 

In good deaths, patients were perceived as accepting that they were going to die 

and were ready for death. One nurse stated: ‗…if a person is ready to die, you can 
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say that most of the time they have, what we call, a good death. (Kristjanson, 

McPhee, Pickstock, Wilson, Oldham & Martin, 2001, s. 132) 

 

En värdig död ansågs i ett flertal studier (Borbasi et al., 2005; Hopkinson & Hallett, 2002; 

Kirchhoff et al., 2000; Volker & Limerick, 2007) vara när patienten fått tillfälle att ta farväl 

av familj, släkt och personer som de ville ta farväl av. Kirchhoff et al. (2000) menade att tid 

och utrymme måste ges för familjens ritualer och farväl. I en studie av Volker och Limerick 

(2007) beskrev sjuksköterskor att patienten måste få förmedla sina sista tankar, funderingar 

och budskap till familjen och älskade innan de dör. Patientens död kommer att vara menings-

full om patienten får förmedla sitt budskap. Alla människor vill föra lite visdom vidare eller 

lämna ett avtryck på eftervärlden. 

 

 Your death will have meaning if you are able to say your massage. Everybody 

wants to impart a little wisdom or leave their mark on the world. (Volker & Lime-

rick, 2007, s. 244) 

 

Döden betraktades av sjuksköterskor som värdig när den var väntad (Costello, 2006; Hopkin-

son & Hallett, 2002) och då familjemedlemmar visste att patienten skulle dö ganska snart 

(Costello, 2006; Hopkinson & Hallett, 2002; Kristjanson et al., 2001). Sjuksköterskor beskrev 

att en väntad död innebar att kunna planera och göra förberedelser (Borbasi et al., 2005; Cos-

tello, 2006). Detta innebar att anhöriga kunde förberedas och tidpunkten kunde bedömas för 

dödsfallet och sjuksköterskor kunde även komma överens med anhöriga om de ville bli kon-

taktade om patienten blev sämre (Costello, 2006).  I en studie av Hopkinson och Hallett 

(2002) menade sjuksköterskor att patienter skulle veta vad som hände och att anhöriga, perso-

nal och patienten skulle vara förberedda och ha fått möjlighet att förbereda sig inför den 

kommande döden.  

 

When it´s expected, we can plan and make arrangements and be prepared for the 

relatives. It´s always better if you can anticipate the likely time of death and be 

ready for it. (Costello, 2006, s. 598)  

 

Att patienten dör i en lämplig miljö omgiven av andra 

Sjuksköterskor beskrev att en värdig död innebar att patienten själv fick bestämma vart hon 

eller han skulle dö. Det kunde vara i hemmet med familjen där de hade sina djur och älskade 

ägodelar (Kristjanson et al., 2001; Volker & Limerick, 2007). Sjuksköterskor ansåg att en god 

död är i en miljö som är lämplig för vården och med tillräckligt med personal (Borbasi et al., 
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2005). De menade att lugnande musik kunde främja en död med värdighet. De ansåg även att 

det borde finnas tysta platser för bön, meditation och släktträff (Beckstrand et al., 2006).  

 

Sjuksköterskor ansåg att en värdig död handlade om att patienten och dennes familj fick vara i 

en privat miljö (Borbasi et al., 2005; Costello 2006; Volker & Limerick, 2007; Walsh & Ko-

wanko, 2002). Sjuksköterskor beskrev att patienten inte skulle behöva ha en massa människor 

omkring sig och att de skulle kunna ha kontroll över vem som fick komma in och vara hos 

dem (Volker & Limerick, 2007). En god död infattade att patienten fick vara i enkelrum och 

att patienten och anhöriga fick ett område som blev „deras lilla plats‟, som utgjorde en miljö 

där de kunde vara för sig själva för att kunna sörja eller prata (Borbasi et al., 2005).  

 

Today we had a lady die who I think her dignity was well maintained, which 

doesn‘t always happen here… But when she was dying, it became apparent in the 

early hours of the morning, they [the nurses] called the family into her room and 

they had managed to turn the bed in a way what could give the family privacy and 

the patient privacy. (Walsh & Kowanko, 2001, s. 145) 

 

Sjuksköterskor beskrev att en värdig död handlade om att familjen var närvarande inför döden 

och vid dödsfallet (Borbasi et al., 2005; Hopkinson & Hallett, 2002; Kristjansson et al., 2001; 

Nordgren & Olsson, 2004; Volker & Limerick, 2007) eller att patienten fick dö i närheten av 

människor som de älskade (Borbasi et al., 2005; Volker & Limerick, 2007) och att de skulle 

möjliggöra för detta under svåra perioder (Nordgren & Olsson, 2004). En värdig död var när 

anhöriga satt och pratade med sin döende anhörig (Borbasi et al., 2005). Sjuksköterskor me-

nade även att de handlade om att inte dö ensam (Beckstrand et al., 2006; Hopkinson & Hal-

lett, 2002; Touhy et al., 2005) och att någon rörde vid dem, talade med dem, lät dem veta att 

det var okey att gå (Beckstrand et al., 2006). Sjuksköterskor beskrev att någon kunde hålla pa-

tientens hand så att den döende personen visste att någon fanns där (Hopkinson & Hallett, 

2002). Medan några sjuksköterskor (Beckstrand et al., 2006;Touhy et al., 2005) menade att en 

värdig död handlade om att sjuksköterskan skulle vara närvarande.   

 

 If you die having loved a lot of people and having a magnificent family…and you 

die within the midst of that family, than that is a good death. (Borbasi, Wotton, 

Redden & Chapman, 2005, s. 108) 

 

Many nurses thought that no patient should face death alone. This common theme 

was articulated by a nurse who said, "Every patient needs to have someone 

present with them at the moment of death—to touch them, speak to them, to let 

them know it‘s okay to go". (Beckstrand, Callister & Kirchhoff, 2006, s. 41) 
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Att involvera patientens familj i allt de ville delta i ansågs av sjuksköterskor som avgörande 

(Borbasi et al., 2005; Kirchhoff et al., 2000). Det kunde handla om att uppmuntra patientens 

familjemedlemmar, att delta i den fysiska vården som att hjälpa patienten att bada eller att 

ligga i sängen bredvid patienten (Kirchhoff et al., 2000). Sjuksköterskor ansåg att en värdig 

död kunde uppnås genom att uppmuntra anhöriga att stanna hos patienten och att tillgänglig-

göra med sängar, mat och dusch för familjemedlemmar (Beckstrand et al., 2006). De menade 

att det var viktigt att vara medveten om konsekvenserna för dödsfallet för familjen och älska-

de. Det var således viktigt att upprätthålla en känsla av värdighet för familjemedlemmar som 

bevittnade dödsprocessen (Volker & Limerick, 2007). Sjuksköterskor beskrev att en god död 

var när familjen tog med sig bilden av en god död (Borbasi et al., 2005). 

 

All respondents stressed that involvement of the patient‘s family is crucial. 

(Kirchhoff, Spuhler, Walker, Hutton, Cole & Clemmer, 2000, s. 39) 

 

Att patienten får en fridfull död 

I studier (Borbasi et al., 2005; Hopkinson & Hallett, 2002; Kristjanson et al., 2001) beskrev 

sjuksköterskor att en värdig död var när patienten dog fridfullt. Enligt Hopkinson och Hallett 

(2002) vidareutvecklade sjuksköterskor detta och menade att en fridfull död ledde till frid hos 

patienten och till frid och acceptans för de anhöriga och sjuksköterskorna. En fridfull död 

hade positiva konsekvenser för de levande, eftersom att det tydde på att patienten har blivit 

väl omhändertagen.  

 

The idea of peacefulness being good death was sometimes extended to mean not 

only peaceful for the patient, but also peace and acceptance for the relatives and 

nurses. (Hopkinson & Hallett, 2002, s. 536) 

 

Flera studier beskrev att sjuksköterskor betraktade en värdig död som en lugn död (Costello, 

2006; Hopkinson & Hallett, 2002; Volker & Limerick, 2007). De beskrev den ideala värdiga 

döden som en lugn död i ens sömn (Kristjanson et al., 2001; Volker & Limerick, 2007). Sjuk-

sköterskor ansåg att vård i livets slutskede skulle göras så stressfri som möjligt för anhöriga 

och dem själva. Goda dödsfall handlade om att det var lugnt för patienter, anhöriga och per-

sonal. Tidpunkten för dödsfallet var därmed nyckeln, dödsfall som förekom på natten betrak-

tades som naturliga och lugna (Costello, 2006). 

 

Of note, many participants thought that quietly dying in one‘s sleep was an 

―ideal‖ dignified death. (Volker & Limerick, 2007, s. 245) 
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Den värdiga döden handlade för sjuksköterskor om att patienten skulle gå i ro (Costello, 2006; 

Hopkinson & Hallett, 2002; Volker & Limerick, 2007). De beskrev vikten att hjälpa patienter 

att finna ro i saker som betungade dem, att det inte skulle vara så mycket uppståndelse kring 

dem och att de skulle finna en lösning på sina personliga och känslomässiga frågor. Det som 

skulle finnas kvar i slutet skulle vara deras personliga tillfredsställelse och lösning på sin situ-

ation. Den värdigaste döden beskrevs därmed som när personen ansåg sig vara tillfreds med 

sina funderingar (Volker och Limerick, 2007) och det perfekta sättet att dö på var när patien-

ter visade sig vara fysiskt och känslomässigt till ro och när dödsfallet gått smidigt, utan miss-

öden (Hopkinson & Hallett, 2007). 

 

A patient who appeared to be both physically and emotionally peaceful was con-

sidered to have died in the perfect way. (Hopkinson & Hallett, 2002, s. 535) 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors uppfattning om vad som är 

en värdig död för patienten. Litteraturstudien resulterade i sex kategorier: Att patientens be-

hov tillgodoses med bevarad kontinuitet; Att behandla patienter och anhöriga med respekt, au-

tonomi och integritet; Att ha symtomkontroll men att avsluta livsuppehållande behandling; 

Att patienten accepterar den väntade döden; Att patienten dör i en lämplig miljö omgiven av 

andra; Att patienten får en fridfull död.  

 

I vår studie framkom det att sjuksköterskor tyckte att en värdig död handlade om kontinuitet i 

vården. Enligt Werkander Harstäde & Andershed (2004) ansåg patienter att god palliativ vård 

handlar om kontinuitet. De menar att kontinuiteten i vården bidrar till en känsla av trygghet. 

Kontinuitet handlar för patienter om att komma till samma avdelning och att personalen kän-

ner personerna.  

 

En god kommunikation i vårdteamet, med patienten och anhöriga ansågs i vår studie vara en 

förutsättning för att en värdig död skulle kunna uppnås. Jünger, Pestinger, Krumm och Radb-

ruch (2007) menar att den viktigaste komponenten i ett palliativt vårdteam är att medlemmar-

na har en bra kommunikation. I vår studie framkom även att en värdig död innefattade en öp-

pen kommunikation med patient och anhöriga. Även Kehl (2006) menar att kommunikation 

mellan hälsovårdspersonal, patienten och dess familj är en förutsättning för en god död. I en 

studie av Johnston och Smith (2005) menar personer som är döende att en sjuksköterska som 

arbetar med döende människor ska kunna kommunicera bra för att betraktas som duktig. 



 19 

Denna kommunikation innefattar inte bara att sjuksköterskan talar med patienten utan att hon 

eller han är villig att lyssna och försöker lära känna patienten. Rädslan för att prata om döden 

verkar vara ett antagande från professionella snarare än från patienterna själva. Enligt Cull-

berg (2006, s. 110) måste sjukvårdspersonal ta reda på vad den enskilda individen tycker är 

det smärtsamma och oroande i sin död. Sjukvårdspersonal kan ibland i en oreflekterad rädsla 

för den egna döden bli oavsiktligt inhumana i sitt bemötande av den döende patienten. Att pa-

tienten ska slippa känna, tänka och kommunicera blir då den motiverande principen i vården 

och följden blir att personen dör socialt, innan hon eller han dör fysiskt. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskor vågar ta upp samtalsämnen som berör frågor i livets slutskede med patien-

ten och dess anhöriga. I vissa fall kan det handla om att bara finnas där för patienten och lyss-

na till vad han eller hon har att berätta.  

 

I vår studie framkom det att en värdig död handlade om att tillgodose patientens autonomi. 

Detta uttrycktes av sjuksköterskor som att ta hänsyn till vad patienten ville, att de fick vara 

med i beslutsfattandet angående planeringen av vården och att de skulle följa och bidra pati-

entens och anhörigas önskemål. Werkander Harstäde och Andershed (2004) beskriver att pa-

tienter menar att delaktighet är viktigt för dem. Patienter vill vara delaktiga genom att ställa 

frågor och diskutera sjukdomen och behandlingen. Kehl (2006) menar att vad som är en vär-

dig död är en personlig uppfattning och dess innehåll kan således variera från person till per-

son. Det är därför viktigt att vårdpersonal tar reda på patientens och familjens önskemål och 

egna beslut vad gäller döendet. I först hand bör vårdpersonalen följa patientens önskemål och 

preferenser gällande det egna döendet och i andra hand familjens. Om patienten inte kan 

kommunicera kan anhöriga företräda patienten. Enligt Ternestedt (1998, s. 41-42) finns det ett 

problem med att respektera patientens självbestämmande. Även om självbestämmande är en 

hög prioritering i vår kultur så är det inte absolut och detta innebär att inte alla kan få som de 

vill. Ett hinder för att tillgodose den enskilda patientens självbestämmande är att det inte på 

ett skadligt sätt får inkräkta på en annan persons självbestämmande. Det kan uppstå intresse-

konflikter av olika slag mellan patienten, anhöriga och vårdpersonal. Att upptäcka intresse-

konflikter som uppstått eller som kan uppstå och värdera dessa för att sedan fatta beslut är en 

svår uppgift. Denna uppgift fodrar ett öppet förhållningssätt, kunskap, förnuft och mod, det 

vill säga att sjuksköterskor i svåra situationer kan stå för hur de prioriterar och värderar. Det 

är viktigt att i den mån det går i först hand följa patientens självbestämmande och även anhö-

rigas, men det är samtidigt viktigt att klargöra att det i den enskilda situationen inte alltid är så 

enkelt. Det innebär att patientens vilja kanske inte alltid överensstämmer med sjuksköterskans 
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lagliga rätt eller etiska synsätt. I sådana fall är det viktigt att som sjuksköterska på ett öppet 

sätt diskutera detta med patienten och dess anhöriga och att tillsammans komma överens om 

en vård som i slutändan gynnar alla.  

 

I vår litteraturstudie beskrevs att sjuksköterskor menade att en värdig död handlade om att 

uppleva välbefinnande och ha symtomkontroll. Enligt Volker, Kahn och Penticuff (2004) be-

skriver patienter i livets slut situationer där de inte upplevt fysiskt välbefinnande och vissa 

menar att de är oroliga över att smärta och andra symtom inte kommer att vara kontrollerade i 

och med sjukdomens fortskridande. Sandman (2005, s. 99) menar att ett av de viktigaste må-

len i palliativ vård är symtomkontroll, där smärta och lidande utgör centrala delar och detta 

handlar inte bara om fysisk utan även om psykisk smärta.  

 

Sjuksköterskor i vår studie menade att en värdig död handlade om att patienten skulle vara 

redo för döden genom att ha accepterat den. Enligt Pierson Randall Curtis och Patric (2002) 

menar personer som är döende i AIDS att en god död handlar om att de accepterar att de ska 

dö, vissa menar att denna acceptans även gäller anhöriga. De vill vara mentalt redo för döden 

och för några handlar det om att de vill vara medveten om att döden är på väg. Sandman 

(2005, s. 84) påpekar att patientens emotionella accepterande är en central del inom den palli-

ativa vården för att döden ska betraktas som god. Det handlar dels om att personen ska vara 

medveten om att döden närmar sig och att personen accepterar sin dödlighet, för att inte käm-

pa emot den och för att känslomässigt kunna släppa taget om livet. Kübler-Ross (1987, s. 100) 

poängterar att acceptans är den sista fasen i bearbetningsprocessen som den döende personen 

genomgår, som innebär att personen slutligen kan dö i frid och med värdighet. Kralik, Visen-

tin och van Loon (2006) beskriver transition som en rörelse från en livsfas till en annan, som 

sker när en person på grund av sjukdom förlorar det liv som han eller hon är van vid. Det kan 

betraktas som en förändring, inre omorientering det vill säga att personen integrerar det som 

hänt i livet även i sin person. Det kan inte ses som en process som går från fas till fas utan 

som en rörelse som går fram och tillbaka. Därför är det av betydelse att den döende personen 

är medveten om förändringarna och åtar sig dessa och slutligen även accepterar dem.  

 

I vår litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor menade att en värdig död innebar att pati-

enten skulle dö omgiven av andra. Det handlade om att anhöriga, älskade eller att sjukskö-

terskan skulle vara närvarande med personen som är döende, inför döden och vid dödsögon-

blicket och att den således inte skulle dö ensam. Cullberg (2006, s. 109) menar att om en pati-
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ent dör ensam blir denna bestulen sin död. Studier (Melin-Johansson 2008; Pierson et al., 

2002) visar dessutom att patienter är rädda för att de ska dö ensam. Enligt Wergeland Sørbye 

(1992) har det visat sig att ungefär en tredjedel av dem som dör har sina anhöriga vid sin sida 

i dödsögonblicket. Att anhöriga inte kan vara hos sin döende anhörig när döden inträffar be-

traktas som olyckligt, inte bara med tanke på den döendes behov utan också med tanke på de 

anhörigas hälsa och sorgearbete. Sand (2008) menar att när döden närmar sig upplever patien-

ter ofta en stor känsla av existentiell ensamhet. Om personer som är döende dessutom lämnas 

ensam och inte behandlas med respekt och empati kan denna känsla förstärkas. Det är därför 

betydelsefullt att bemöta döende patienter med allt som upplevs som motsats till ensamhet, 

här beskrivs gemenskap och hopp som betydelsefulla åtgärder. Vi anser att det är viktigt att 

patienten inte dör ensam dels på grund av att både patienter och sjuksköterskor anser detta 

som viktigt, men även på grund av existentiell ensamhet som döendet faktiskt innebär. Sjuk-

sköterskor bör ha existentiell ensamhet i åtanke när de vårdar personer i livets slut. Precis som 

Sand (2008) tydliggör, då alla svårt sjuka människor pendlar känslomässigt mellan liv och 

död måste vårdpersonalen träna på att flytta fokus från sig själva till patienten och möta pati-

enten, där denne befinner sig.  

 

I vår litteraturstudie beskrev sjuksköterskor att en värdig död för patienten handlade om att 

patienten fick dö i frid och den ideala värdiga döden beskrevs som en lugn död i ens sömn. 

Doorenbos, Wilson och Coenen beskriver att en värdig död är synonymt med begreppen frid-

full död och lugn död. Enligt Chochinov et al. (2008) beskriver patienter att inre frid i livets 

slut handlar om att kunna finna tröst och harmoni inom sig själv, att känna att allt kommer bli 

bra, att finna tröst och styrka i ödet och i religionen och slutligen att känna att livet hade en 

mening och att livet har varit produktivt. Medan Kehl (2006) menar att en fridfull död är ett 

tecken på att döden har varit god snarare än ett attribut av en god död.  

 

Vårdpersonalens agerande mot patient och anhöriga påverkar patientens förmåga att få en god 

död och det påverkar även anhörigas delaktighet i vården. Detta innebär i sin tur konsekvenser 

för personalens möjligheter att ge god vård. Det är rimligt att anta att avsiktlig vårdplanering, 

dokumentation och uppföljning av vård främjar sjuksköterskans möjligheter att ge god pallia-

tiv vård (Andershed & Ternestedt, 2001). Det har utformats en omvårdnadsmodell som har 

sitt ursprung i Weismans sex frågor som har använts i syfte av utvärdera om patienten hade en 

god död eller inte. Dessa frågor har sedan konkretiserades i sex nyckelord som kan användas i 

hela vårdprocessen, det vill säga i planeringen, dokumentationen och utvärderingen. Dessa 
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nyckelord kallas ”de sex s:n” som är symtomkontroll, självständighet, sociala relationer, 

självbild, syntes- summering och sammanhang (Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johans-

son, 2002). För att kunna planera, dokumentera och utvärdera vården konstruerades en check-

lista med stödfrågor med utgångspunkt utifrån sex s (Bilaga 2), (Ternestedt, 1998). Vi anser 

att denna checklista är ett bra verktyg för att åstadkomma en värdig död. Checklistan genom-

syras av patientens delaktighet, önskemål och självbestämmande. Vi anser även att checklis-

tan kan göra att patienten och vårdpersonalen upplever en bättre kontinuitet i vården genom 

att man kan läsa checklistan och på så sätt få värdefull information om patientens tillstånd och 

upplevelser. Checklistan innehåller även annan värdefull information som kan kopplas till vår 

studies resultat t ex patientens symtom och hur dessa kan kontrolleras, hur patienten kan upp-

nå autonomi och om patienten verkar ha accepterat döden. I vår litteraturstudie framkom det 

även att en värdig död innefattade att man behandlade den döende personen som en person 

och inte som en patient. Ternestedt et al. (2002) menar att tidigare studier har visat att vård-

personal inte alltid visste någonting om personen som de vårdade. Personen bakom patientrol-

len var okänd samt personens tankar runt hans eller hennes kommande död. En fråga som kan 

ställas är om det är möjligt att respektera den unika personen och ge den individanpassad vård 

om personen bakom ”patientrollen” inte är känd. Vårdpersonalen bör ha kompetens som base-

ras på hans eller hennes vetskap om patienten för att besluta vad som är det bästa för patien-

ten, när han eller hon inte längre kan tala för sig. I checklistan ingår även frågor som handlar 

om vem den döende personen är, vad som har varit viktigt för honom eller henne.   

 

Metoddiskussion  

För att uppnå trovärdighet i kvalitativ forskning ska kriterierna tillförlitlighet, pålitlighet, be-

kräftbarhet och överförbarhet uppfyllas (Polit & Beck, 2004, s. 430).  Trovärdigheten handlar 

om att beskriva det undersökta fenomenet så sanningsenligt som möjligt. Trovärdigheten i 

brödtexten kan styrkas genom användning av citat. Det är också värdefullt att forskarna för 

dialoger med varandra samt att kunniga inom området och/eller deltagare granskar materialet 

(Granheim & Lundman, 2004). Vi har genom handledning och seminarium fått kommentarer 

och synpunkter på studiens arbetsprocess och material.  

 

Pålitlighet handlar om att resultaten ska vara korrekta detta innebär vidare att alla delar i ar-

betsprocessen ska vara tydligt beskrivna för att leda läsaren till studiens slutsats. Alla steg i 

forskningsprocessen ska beskrivas i detalj för att studien ska kunna upprepas under liknande 

omständigheter (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Vi anser att vår studie har en hög 
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pålitlighet eftersom vi på ett tydligt sätt har beskrivit vår arbetsprocess genom metod och ana-

lysbeskrivning samt med tillhörande bilaga och tabeller.  

 

Tillförlitligheten avser riktigheten i datan (Polit & Beck, 2004, s. 430). Detta betyder att del-

tagarna kan känna igen sig och delar samma uppfattning som studiens resultat visar (Hollo-

way & Wheeler, 2002, s. 255). Vi tror att vårt resultat är förenligt med sjuksköterskors upp-

fattning om vad som är en värdig död.  

 

Bekräftbarhet handlar om objektivitet, med detta avses att studien ska vara ett resultat av stu-

diens syfte och inte av författarnas egen förförståelse. En viktig del blir i detta sammanhang 

att läsaren skall kunna spåra datan till sina ursprungliga källor (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

255). Det som styrker bekräftbarheten i vår studie är att vi har använt oss av en manifest an-

sats för analys av data vilket innebär att fenomenet beskrivs så som det är, utan tolkningar. Vi 

har även hänvisat våra källor i enlighet med Backman (1998) och hans beskrivning av har-

vardsystemet. Detta innebär att läsaren kan spåra datan till sina ursprungskällor.  

 

I kvalitativ forskning innebär överförbarhet att det går att överföra fynden från ett samman-

hang till liknande situationer (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Trovärdigheten i vår studie 

styrks även genom att vi har en västerländsk internationell spridning vad gäller de artiklar 

som analyserats. Detta styrker möjligheten till överförbarhet där resultatet kan tänkas över-

ensstämma med olika västerländska kontextuella vårdmiljöer. De enskilda studierna som vi 

använt i vår litteraturstudie har genomförts med både sjuksköterskor och specialistsjukskö-

terskor som arbetar på olika vårdinrättningar vilket också möjliggör att studien kan tänkas 

överföras i olika vårdmiljöer och på alla typer av sjuksköterskor.  

 

Den generella metodansatsen i omvårdnad innebär att systematiskt hitta, granska och kvali-

tetsbedöma väsentlig litteratur. Detta innebär att arbetsprocessen ska vara systematisk och att 

tillvägagångssättet redovisas för läsaren. För att subjektiviteten ska vara så liten som möjligt 

bör minst två personer sortera, granska och kvalitetsbedöma litteraturen utifrån förutbestämda 

kriterier (Willman, et al. s. 50). Vi anser att vi genomfört hela processen i vår litteraturstudie 

på ett systematiskt sätt som redovisats för läsaren. Författarna har gemensamt sorterat och 

kvalitetsbedömt litteraturen, vilket i sin tur kan minska studiens trovärdighet.  Däremot ökar 

dock trovärdigheten eftersom vi är två författare som i dialog har genomfört de olika momen-

ten.  
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I vår litteratursökning så användes databaserna PubMed och Cinahl. Enligt Polit och Beck 

(2004, s. 92) är Cinahl den viktigaste elektroniska databasen för sjuksköterskor. Willman et 

al. (2006, s. 72) menar att PubMed också är en primär databas för ämnet omvårdnad. Dessa 

databaser gav oss tillräckligt med litteratur för att kunna genomföra en analys. Anledningen 

till att andra databaser exkluderades som sökkällor beror på att litteratursökningen har gjorts 

inom en begränsad tidsperiod. Med anledning av detta kan det finnas relevant litteratur i andra 

databaser som missats. Vi valde även att exkludera euthanasia eftersom detta inte stödjer 

svensk lagstiftning och eftersom de endast är lagligt på ett fåtal platser i världen. Hade vi haft 

med begreppet hade det rimligtvis kunnat resultera i en sämre generaliserbarhet. Vi valde där-

för att i vår systematiska litteratursökning att exkludera termen med den booleska sökmotorn 

NOT. Vi är medvetna om att detta har kunnat resultera i att studier som förklarar en värdig 

död kan ha gått förlorade.  

 

Båda författarna har vid upprepande tillfällen kontrollerat översättningen från engelska till 

svenska för att minimera risken för feltolkningar och att information gått förlorad, men efter-

som engelska inte är vårt modersmål och eftersom språken innehåller olika nyanser finns det 

ändå en liten risk för detta. Vi kodade de utvalda textenheterna och de kondenserade textenhe-

terna för att vi kontinuerligt under arbetets gång skulle kunna gå tillbaka till ursprungstexten, 

detta för att förvissa oss om att vi inte missat viktiga nyanser.  

 

Slutsats 

En god kommunikation i vårdteamet, med patient och anhöriga är en betydelsefull faktor i den 

värdiga döden. Denna kommunikation innebär även att sjuksköterskor är villiga att lyssna och 

vågar prata om döden. Värdig död ett subjektivt begrepp därför skall omvårdnaden utformas 

efter patientens och anhörigas vilja och önskemål.  När detta inte är det möjligt, är det viktigt 

att tillsammans komma överens om en vård som i slutändan gynnar alla. En värdig död hand-

lar även om att patienten har accepterat döden, för att känslomässigt kunna släppa taget om li-

vet. Acceptans ses som den sista bearbetningsfasen som den döende personen genomgår och 

detta kan liknas vid en transitionsprocess. För sjuksköterskor och personer som är döende 

handlar en värdig död om att patienten inte ska dö ensam. Ensamhet i döendet innefattar inte 

bara fysisk frånvaro utan även existentiell ensamhet. Dessa två aspekter av ensamhet förtydli-

gar att omvårdnaden av den döende patienten ska genomsyras av källor som gemenskap och 

understryker även betydelsen av att patienten inte ska vara ensam inför döden och vid döds-
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ögonblicket. Omvårdnadsinterventioner för att främja sjuksköterskans möjlighet att ge patien-

ten en värdig eller god död handlar om avsiktlig vårdplanering, dokumentation och uppfölj-

ning av vården, här kan de sex s:n användas som ett betydelsefullt verktyg. 

 

Det behövs ytterligare forskning för att skapa en enhetlig definition av vad begreppet värdig 

död är. Detta bör ses som en fundamental del för att veta vad vårdpersonal skall uppnå i om-

vårdnaden av den döende patienten. Utifrån detta behövs även forskning på omvårdnadsinter-

ventioner som kan främja att patienten får en värdig död. 
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Bilaga 1 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien  

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

Ja Nej Vet ej 

Är kontexten presenterad?   

Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   

Ja Nej Vet ej 

Urval 

- Relevant? 

Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt?  

Ja Nej Vet ej 

Metod för 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  

Ja Nej Vet ej 

- Datainsamling tydligt beskriven?  

Ja Nej Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?  

Ja Nej Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  

Ja Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?  

Ja Nej Vet ej 
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- Råder analysmättnad?  

Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  

Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? 

Ja Nej Vet ej 

- Genereras teori? 

Ja Nej Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket / - n fenomen/ upplevelse/ mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

Hög Medel Låg  
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Bilaga 2 

Symtomkontroll 

Optimal lindring av symtom baserat på den enskilda patientens behov och önskemål. 

Vilka symtom har patienten?  

Hur kan patientens symtom kontrolleras? 

Är den nuvarande vården lämplig för just denna patient? 

 

Hur effektiv är behandlingen? 

 

Deltar patienten i diskussionen om hans eller hennes symtomkontroll och vård? 

 

Är patienten nöjd med behandlingen och vården? 

Självständighet 

Baserat på patientens önskemål och behov, stödja patienten så att han eller hon är så opti-

malt inblandade i vården som möjligt. 

Hur beroende är patienten och hur reagerar hon eller han till beroendet? 

Hur kan patienten stödjas i hans eller hennes kamp för att uppnå autonomi och den bästa möj-

lig kvalité av livet? 

Är patienten kapabel att ta del i vårdprocessen? 

Uppmuntras patienten till att ta initiativ och ta egna beslut? 

Hur kan personal främja patientens autonomi? 

Sociala relationer 

Baseras på den enskildes önskemål och behov, stödja patienten i att upprätthålla viktiga rela-

tioner och i mötet med släkt och vänner på det sätt han eller hon önskar. 
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Vilka relationer är viktiga för patienten? 

Vilka relationer prioriterar patienten? 

Söker patienten ensamhet eller en känsla av tillhörighet? 

Har patientens relationer med andra förändras mot slutet av livet? 

Hur kan patienten bevara hans eller hennes sociala nätverk? 

Självbild  

Baserat på den enskilda patientens egen beskrivning, få en bild av vem patienten är och vad 

som är av central betydelse i hans eller hennes liv (livsåskådning och livsstil). 

Vem är personen? 

Vad har varit och vad är viktigt för han eller henne? 

Hur upplever personen hans eller hennes sjukdom och situation? 

Har patientens självbild förändrats? 

Är patienten bekymrad över hans eller hennes utseende? 

Bekräftar personalen eller andra betydelsefulla personer patienten som en person? 

Vad tillfredsställer patienten – vad är patientens källa till lycka och styrka? 

Hur kan patienten bevara känslan av att vara en betydelsefull person? 

Hur kan patientens självbild stödjas? 

Syntes och summering 

Baserat på den enskilda patientens önskemål och behov, främja hans eller hennes möjligheter 

att skapa och se kontinuitet och mening i det liv han eller hon har levt. 

 

Finns det ett behov av att slutföra ouppklarade uppgifter? 
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Finns det ett behov av konfliktlösning? 

 

Hur ser patienten på döden och meningen med livet? 

 

Behöver patienten hjälp med existentiella frågor? 

 

Vem är beredd att lyssna till vad patienten säger? 

 

Av vem kan patienten få stöd att i hans eller hennes försök att avsluta?  

Sammanhang  

Baserat på patientens önskemål och behov, stödja honom eller henne att acceptera den nära 

förstående döden. 

Hur reagerar patienten – finns det tecken på oro eller accepterande? 

 

Är patienten medveten om att hon eller han är döende? 

 

Pratar patienten med någon om hans eller hennes kommande död? 

 

Har patienten planerat för hans eller hennes familj? 

 

Hur kan patienten stödjas i hans eller hennes försök att avsluta?  

(Hermansson & Ternestedt, 2000).  


