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SAMMANFATTNING 

 

Döden kan ses som en naturlig del av livet och kommer drabba oss alla. Men i takt med att 

den medicinska teknologin avancerar ger det vården större möjligheter att upprätthålla och 

rädda liv. Den medicinska framfarten har även resulterat i en förändrad syn på döden och 

döendet och idag kan döden ses som ett misslyckande. Sjuksköterskan kan, oavsett 

vårdkontext, komma i kontakt med individer som befinner sig i livets slutskede. Fler individer 

i palliativt skede dör i vårdkontexter där palliativ vård inte är en specialitet än på hospice och 

inom specialiserade palliativa vårdavdelningar. Därför ska god palliativ vård erbjudas oavsett 

vårdkontext. En god död innebär att slippa lida samt att få ha en god livskvalitet ända till 

livets slut och avsaknad av plågsamma symtom. 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors perspektiv på en god död hos patienter i 

palliativt skede utanför den specialiserade palliativa vården. För att svara på studiens syfte 

valdes en litteraturöversikt med strävan efter systematik som metod. Litteraturöversikten 

grundar sig på 14 kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar som har tagits fram genom 

sökningar i databaserna PubMed och CINAHL.  

 

Resultatet visade att det som sjuksköterskor uppfattade som en god död bestod av flera olika 

faktorer. Teman som växte fram var; respekt för patientens autonomi och värdighet, 

symtomkontroll och lindra lidande, förberedelser inför döden, vårdmiljöns betydelse, 

kommunikation och stöd till närstående. Sjuksköterskor utanför den specialiserade palliativa 

vården uttryckte ett behov av att få ökade kunskaper och stöd för att ge vård som möjliggör en 

god död. Även behovet av organisatoriska förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna ge 

patienten en god död belyses.  

 

Litteraturöversiktens resultat gav författarna vägledning för vad sjuksköterskorna utanför den 

specialiserade palliativa vården upplever som betydelsefullt för en god död. Genom 

diskussion kring dessa teman kan kunskaperna kring god palliativ vård öka. Vad en god död 

är beror på individen och därför ska vården sträva efter att vara personcentrerad oavsett 

vårdkontext.  

Nyckelord: God död, Palliativ vård, Sjuksköterskors perspektiv, Vård i livets slutskede 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Death can be seen as a natural part of life and will affect us all. But as the medical technology 

advances, it gives greater opportunities to maintain and save lives. Medical advancement has 

also resulted in a changed view of death and dying, and today death can be seen as a failure. 

The nurse, regardless of the health context, will probably come into contact with individuals 

who are in the final stages of life. More individuals in palliative stages die in healthcare 

contexts where palliative care is not a specialty than in hospice and in specialized palliative 

care departments. Therefore, good palliative care must be offered regardless of the health 

context. A good death means not having to suffer, having a good quality of life right to the 

end of life and the absence of painful symptoms. 

The aim of the study was to examine the nurses' perspective on a good death in patients in 

palliative stages outside the specialized palliative care. To answer the purpose of the study, a 

literature review was chosen with the aim of systematics as a method. The literature review is 

based on 14 qualitative articles and two quantitative articles collected through searches in the 

databases PubMed and CINAHL. 

The result showed that what nurses perceived as a good death consisted of several different 

factors. Themes that emerged were; respect for the patient's autonomy and dignity, symptom 

control and alleviate suffering, preparation for death, the importance of the health 

environment, communication and support for related persons. Nurses outside the specialized 

palliative care expressed a need to gain increased knowledge and support to provide care that 

would allow a good death. The need for organizational conditions for nurses to be able to give 

the patient a good death is also highlighted. 

The results of the literature review gave the authors guidance on what the nurses outside the 

specialized palliative care experience as important for a good death. Through discussion about 

these themes, the knowledge about good palliative care can increase. What a good death is 

depends on the individual and therefore the care must strive to be person-centered regardless 

of the health context. 

Keywords: Good death, Palliative care, Nurses’ perception, End-of-Life care 
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INLEDNING 

I takt med att den medicinska teknologin har avancerat så har vården större möjligheter att 

upprätthålla och rädda liv. Under år 2017 dog drygt 92 000 individer i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2018). Ett flertal av dessa individer var i behov av palliativ vård. Samtliga 

individer med obotlig sjukdom och oavsett vårdkontext har rätt till en kvalitetssäkrad vård i 

livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). 

Oavsett vårdkontext så kan sjuksköterskan komma i kontakt med individer som befinner sig i 

livets slutskede. Rätten till palliativ vård ska ses som en mänsklig rättighet (WHO, 2013). 

Inom den specialiserade palliativa vården arbetar sjuksköterskan på ett systematiskt sätt för att 

kunna möta patientens och anhörigas behov samt för att kunna tillgodose att en god död 

uppnås. I litteraturöversikten sammanställs det aktuella kunskapsläget hur sjuksköterskor 

utanför den specialiserade palliativa vården ser på en god död. 

BAKGRUND 

Samhällets förhållningssätt till döden 

Palliativ vård är en fråga som är relevant för alla, då döden är den enda vi med säkerhet vet 

kommer drabba oss (Gao, Ho, Verne, Glickman & Higginson, 2013). Döden är en naturlig del 

av livet men i takt med samhällets utveckling det senaste århundradet har konceptet förändrats 

dramatiskt. Den medicinska framfarten, där tekniken och forskningen avancerat, har resulterat 

i en förändrad syn på döden och döendet (Banjar, 2017).  

 

Människans syn på döden har förändrats med tiden. Idag är döden tabubelagd samtidigt som 

den är fullt exponerad i massmedia. Walter (1994) talar om begreppen traditionell, modern 

och postmodern död. Den traditionella döden kännetecknades av religion. Individen både 

föddes och dog i hemmet vilket gjorde att döden var en del av livet. Prästen såg som en 

auktoritet och individerna delade en tro om vad som skulle komma att hända efter döden 

(Walter, 1994). I takt med framväxten av ett modernt samhälle utvecklades den medicinska 

vetenskapen och döden kom att förflyttas från individernas hem till sjukhus och institutioner 

(Ternstedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Läkaren var den som var auktoritet och 

döden gick från att vara en religiös företeelse till medicinsk, döden kunde nu ses som ett 

misslyckande (Walter, 1994). Detta beskrivs ha skapat ett negativt intresse för den döende 

individen som isolerades och fick passiv vård. Denne betraktades praktiskt taget redan som 

död (Ternstedt et al., 2012). Dagens samhälle präglas av det postmoderna förhållningssättet 

gentemot döden. Kunskapsflödet är stort och utveckling av teknologi och medicin har 

förbättrat individens levnadsvillkor. Individen kan beskrivas som auktoritet, då denne vill vara 

med att bestämma över sin vård och liv (Ternstedt et al., 2012). Döden har flyttat alltmer 

tillbaka i hemmet och ses som en privat företeelse (Walter, 1994).  

 

Idag kan döden uppfattas som ett misslyckande inom vården. Den nya dödskulturen 

framträder främst inom den akuta vårdmiljön, där syftet med vården är att behandla, förlänga 

och rädda människoliv (Banjar, 2017). Antalet individer som drabbas av långvariga samt 

livshotande sjukdomar ökar i takt med att vi lever allt längre. Behovet av palliativ vård 

kommer sannolikt att öka och likaså kraven för att verka mot en god död. 
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God död 

Synen på god död har varierat över tid (Kehl, 2006). Vad som är en god död skiljer sig åt 

beroende på etnicitet, kultur och religion (Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, 

Spreeuwenberg & Widderhoven, 2006). Kriterier för en god död innehåller lindring av fysisk 

och psykisk smärta; accepterande av döden; respekterad autonomi; bibehållet hopp samt 

möjligheten att få förbereda sig inför döden och få fatta beslut kring vart denne önskar avsluta 

sitt liv. Det holistiska synsättet ska genomsyra arbetet. Genom hög sjuksköterskebemanning 

verkar vården för en god död (Granda-Cameron & Houldin, 2012). Balducci (2012) betonar 

vikten av att slippa det onödiga lidandet och en god livskvalitet ända till livets slut som en 

viktig del av en god död.  

  

Vårdpersonalens och patienternas syn på god död kan skilja sig åt. Det är inte ovanligt att 

begreppet utgår från vårdpersonalens perspektiv (Payne, Langley-Evans & Hillier, 1996). En 

studie gjord av Costello (2006) beskrev hur sjuksköterskor ansåg att döden skulle vara önskad 

för att anses som god. Den goda döden kan bli påverkad av flera faktorer såsom vårdens 

struktur och process. Med vårdens struktur menas tillgången till palliativ vård, tillgång till 

stöd och en miljö som främjade god vård i livets slut. I processen ingår symtomlindring, 

planering av vård, information och kommunikation samt stöd till patient och dess anhöriga 

med visad hänsyn till kulturella preferenser. Samtliga faktorer kan komma att påverka 

döendeprocessen och därmed upplevelsen av en god död (Granda-Cameron & Houldin, 

2012). Det finns behov av kunskap kring hur vi kan verka för en bättre och god död (Banjar. 

2017). 

 

Palliativ vård 

World Health Organization (2013) definierar palliativ vård som en förbättring av 

livskvaliteten hos patienter och deras närstående som står inför problemet med livshotande 

sjukdom. Genom tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta och fysisk, 

psykosocial samt andlig problematik kan lidande lindras. Begreppet palliativ innebär lindring 

utan att bota (Henoch, 2002). Genom att lindra lidande hos individer med obotbar sjukdom 

främjas livskvaliteten (Socialstyrelsen, 2013). Bästa möjliga livskvalitet uppnås genom god 

symtomlindring och existentiellt stöd (SOU, 2001:6). Vården bygger på ett förhållningssätt 

som innebär en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet 

och med största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos. Dock finns 

det tydliga skillnader i den palliativa vården beroende på vart i Sverige individen bor. Dessa 

skillnader finns både inom landsting, region och kommun. Detta beror delvis på att 

verksamheterna är geografiskt ojämnt fördelade men även på grund av bristande kunskaper i 

vårdfrågor samt problem med etik och bemötande. Oavsett vilken vårdkontext individen 

befinner sig i behövs god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har samtliga individer rätt till vård på lika villkor.  

Allmän och specialiserad palliativ vård  

Vårdandet ska ske utifrån varje persons behov av vård. Det inkluderar även palliativ vård. Det 

är skillnad på allmän och specialiserad palliativ vård (Ternstedt, 2013). Allmän palliativ vård 

definieras som vård som ges till individer vars behov kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011a). För att kunna 

erbjuda allmän palliativ vård behövs det personal som har grundläggande kunskap och 

kompetens inom vårdformen (Ternestedt, 2013).  

Den specialiserade palliativa vården definieras som vård som ges till patienter med komplexa 

symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett 
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multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2011b, Ternstedt, 2013). 

Den palliativa vården är viktig och bör vara en väsentlig del av all klinisk vård, oavsett 

diagnos eller sjukdomens stadium (McIntyre & Lugton, 2005). Mellan 85–100 procent av de 

patienter som vårdas på specialiserade palliativa vårdenheter har en cancerdiagnos. 

Kompetens inom palliativ vård behöver utvecklas då behov av kunskaper finns i fler 

vårdkontexter (Ternestedt, 2013). Av det stora antalet individer som har behov av palliativ 

vård, dör fler inom icke palliativa enheter än på hospice och specialiserade vårdavdelningar. 

God palliativ vård bör därför kunna erbjudas oavsett om individen vårdas på en icke 

specialiserad- eller specialiserad vårdenhet. Genom att utveckla och förbättra kunskaper inom 

den palliativa vården ges möjlighet för individen att få god vård (Lai, Wong & Ching, 2018) 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Det är vanligare att döden sker på sjukhus än på hospice eller i hemmet idag. Oavsett 

specialitet eller utbildningsnivå så kommer alla sjuksköterskor någon gång komma i kontakt 

med den palliativa vården. 

 

I grundutbildningen för sjuksköterskor ingår basal kunskap kring palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2006). Det är ett stort ansvar och krävs goda kunskaper att vårda individer i 

livets slutskede (Wallerstedt & Andershed, 2007). McCourt, Power & Glackin (2013) menar 

att det finns en kunskapsbrist kring palliativ vård hos sjuksköterskor som saknar specialitet 

inom området. Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande är 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan bör arbeta personcentrerat och vården ska präglas av ett bra bemötande. En 

studie av Fitch, Fliedner & O´Connor (2015) belyser hur sjuksköterskans erfarenhet av 

palliativ vård kan komma att påverka den vård individen får. 

 

Sjuksköterskor är en stor arbetsgrupp inom vården och har därmed en strategisk position att 

påverka kvaliteten på den palliativa vården under patientens vårdtid (International Society of 

Nurses in Cancer Care, 2015). Sjuksköterskans närvaro kan spela en avgörande roll för att 

minska patientens lidande genom att anamma ett palliativt tillvägagångssätt (Fitch et al., 

2015). När målet med omvårdnaden är att lindra lidande och ge ett värdigt avslut av livet så 

har sjuksköterskan ansvar att se till att detta sker på ett värdigt sätt med hänsyn till kulturell 

bakgrund, ålder, kön och sociala villkor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I en studie av 

Kim & Seo (2016) hade deltagande sjuksköterskor en palliativ utbildning och här belystes 

vikten av att individualisera vården för patienter som befann sig i livets slut. En annan studie 

beskrev sjuksköterskans upplevelse av att vara medlare mellan anhöriga, patienten och 

läkaren och hur svårt det var att möta allas förväntningar (Olivera, Fothergill-Bourbonnais, 

McPherson, & Vanderspank-Wright, 2016). 

 

Personcentrerad vård 

En god död kan uppnås när vårdpersonalen ser individen som vårdens utgångspunkt. Det är 

enbart den enskilda individen som kan avgöra vad som är en god död för hen. För att få 

kunskap kring individen är det utav vikt att samtala för att skapa en helhetssyn. Hälso-och 

sjukvårdslagen betonar att vården ska utgå ifrån den enskilda individen, att individen ska 

känna sig delaktig och medbestämmande i sin vård med hänsyn till dennes behov av trygghet 

och säkerhet (SFS 1982:763). En god personcentrerad vård uppnås när vårdpersonalen strävar 

efter att förstå hur individen tänker, känner och handlar. Informations- och kunskapsutbytet 

mellan individ och sjuksköterska kan ses som fundamental för den personcentrerade vården 
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(Jangland, Carlsson, Lundgren & Gunningberg, 2012). Det är utav vikt att ta reda på hur 

delaktig patienten vill vara (Ternestedt et al, 2012). 

För att tydliggöra att vården ska utgå från den enskilde individen har personcentrerad vård 

vuxit fram (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Begreppet personcentrerad vård utvecklades 

då det fanns ett behov av att förändra förhållandet mellan vårdpersonalen och patienten 

(Hörnsten, 2013). Skillnaden mellan att arbeta personcentrerat inom den kurativa vården 

gentemot den palliativa vården är att döden nu är en realitet. Det kan leda till att livet får en 

ny innebörd och mening (Ternestedt et al., 2012). En viktig komponent i den 

personcentrerade vården är att få en förståelse för vad individen värdesätter i sitt liv samt hur 

omvärlden uppfattas (McCormack, 2004). 

I livets slutskede värderas att få leva som vanligt högt (Socialstyrelsen, 2007). Individer i 

livets slut vill vanligen vara delaktiga i sin vård men det finns en önskan om att initialt hantera 

och förstå sin sjukdom. Hur mycket kunskap individen vill ha kan variera (Grothe Thomsen, 

Rydahl Hansen & Wagner, 2011). Att ha kunskap om sin sjukdom gav en känsla av kontroll 

vilket ledde till att individen kunde bibehålla delar av sitt vanliga liv och rutiner (Walczak et 

al., 2011). Att vara självbestämmande och delaktig förutsätter adekvat information. 

Informationen bör vara mer än överförd fakta (Salander & Henriksson, 2005). 

Delaktighet kan ses som en del av den personcentrerade vården. Det innebär att individen 

upplever ökad kontroll kring sin situation med en ökad trygghet som följd jämfört med 

traditionell vård (Jangland et al., 2012). När individen kände sig sedd av vårdpersonalen kan 

en upplevelse av delaktighet uppstå (Seibel et al., 2014). Att inte bli sedd gav upphov till 

minskat välbefinnande (McKenzie et al., 2007). Att vården inte utgår från individen kan bero 

på att denne håller sina tankar inom sig för att det inte vill upplevas som en belastning för 

vårdpersonalen (Andreassen Devik, Enmarker, Bitnes Wiik & Hellzén, 2013). Tidsbrist kan 

ses som en faktor som påverkar den personcentrerade vården negativt (Hörnsten, 2013). 

Personcentrerad vård bidrar till trygghet och kan komma leda till kortare vårdtider, färre 

återinskrivningar samt ökad livskvalitet hos individen (Pitkala, Strandberg & Tilvis, 2007). 

 

Patientens rätt till autonomi 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan visa omsorg och respekt för 

att upprätthålla patientens autonomi (Socialstyrelsen, 2005). Respekt för individens autonomi 

är av vikt för en god död (Karlsson, Milberg & Strang, 2005). Willman (2010) menar att 

autonomi är synonymt med begreppen självbestämmande och självständighet. Individen vill 

inte förlora sin kontroll och autonomi och vill så långt som möjligt vara delaktig i sin vård 

(Kastbom, Milberg & Karlsson, 2016). Hur stort inflytande individen vill ha över sin vård kan 

variera (Seibel, Valeo, Xander, Adami, Duerk, Becker, 2014). Sjuksköterskan kan uppleva 

svårigheter att tillgodose patientens självbestämmande fullt ut (Aoun, Wall, Kristjanson, 

Shahid, 2013).  

Socialstyrelsens (2013) underlag för palliativ vård visar på att god kommunikation kring 

individens sjukdom och fortsatt vård i livets slut kan komma att minska dennes oro och bidra 

till ökad livskvalitet. Kommunikationen ska vara tydlig och vårdpersonalen bör vara 

medveten om att patientens syn på hälsa och sjukdom kan skilja sig gentemot vårdpersonalens 

(Huang, Yates & Prior, 2008). Om kommunikationen är otydlig kan en konflikt uppstå och 

leda till otrygghet hos patienten (Norton, Tilden, Nelon & Talamantes-Eggman, 2003). 

Genom en god kommunikation mellan vårdpersonal och patient får individen kunskap om 

situationen och kan därmed ta beslut gällande sin egen vård (Olver, Eliott, Blake-Mortimer, 

2002). Vissa individer upplever det tillfredsställande att få samtala om döden medans andra 

inte hade det behovet alls. En öppen kommunikation är utav vikt för att kunna diskutera 

nödvändiga saker (Goldsteen et al., 2006).  
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Att få leva som vanligt värderas högt hos individer i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2007) 

och individen kan vara delaktig i vart vården ska ske. För att individen ska känna sig trygg att 

vårdas utanför sjukhuset finns ett flertal faktorer som spelar in, såsom tillgången till 

fungerande stöd, kvalificerad personal och hur sjukdomsförloppet ser ut (Socialstyrelsen, 

2006). En stödjande attityd från vårdpersonalen kan stärka patientens upplevelse av autonomi 

(Franklin, Ternestedt & Nordenfelt, 2006). 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Döendet kan ses som en komplex situation där individens rätt till en värdig död är det 

viktigaste (Sandman & Woods, 2003). Vad som värderas som ett gott liv och en god död finns 

ett flertal åsikter om (Ternstedt, 2013). Avery Weismans teorier kring en god död ligger till 

grund för denna litteraturöversikt. Weisman (1979) använder sig av begreppet appropiate 

death. Begreppet översätts till god död i svensk litteratur (Kallenberg & Ternstedt, 2005). En 

god död definieras som en död som kan väljas om det fanns ett val. Det innebär att dö på 

bästa möjliga sätt, inte enbart behålla spår av vad som gjorde livet viktigt och värdefullt, utan 

att leva med personlig betydelse och självaktning, ihop med minimalt lidande och få andra 

svåra symtom, så länge som möjligt. En god död kan kortfattat beskrivas som en död vi kan 

leva med (Weisman, 1988).  

En god död kan ses som en process som startas när individen kommer till insikt att det inte 

finns en botande behandling. En god död är något som många patienter ser som en rimlig 

förhoppning. Genom att hitta de bästa förutsättningarna för symtomlindring, omvårdnad och 

psykosociala behov inför döden blir döden god (Weisman 1988). En god död kräver inga 

idealiska förhållanden, därav är en god död inom individens räckhåll. Dock beskrivs tre 

faktorer som kan ha en inverkan på individens uppfattning av en god död; sjukdom, 

personlighet samt social kontext (Weisman, 1979). 

Weisman (1979) menar att skillnaden mellan en bra respektive dålig död inte kan tillskrivas 

enskilda faktorer såsom flertalet symtom eller relationer. Varje individ är unik och vissa är 

mer eller mindre sårbara. Hur individen hanterar situationen är en förlängning av hur denne 

har klarat sig tidigare i livet. Men en del av hanteringen beror även på det sociala 

sammanhanget. Hopp, förtroende och överlevnadskvalitet beskrivs som beståndsdelar för god 

hantering. Dessa är ömsesidigt relaterade till varandra, om en av faktorerna påverkas ger det 

effekt på övriga. 

Vissa dör en bättre död än andra, med mindre ångest, högre acceptans och minskad sorg. 

Andra har en dålig död, med den ena smärtfulla komplikation efter den andra. Döden kan vara 

dålig, mycket dålig, god, mycket god. Men de flesta dödsfall, precis som de flesta liv, 

innehåller en blandning av både det goda och det dåliga, det vill säga en död mittemellan 

(Weisman, 1988). Genom medvetenhet, acceptans, lämplighet och rätt tidpunkt kan god död 

uppnås. För att uppnå det kan vårdpersonalen visa medmänsklighet, ha goda avsikter, sunt 

förnuft, sympati samt visa uppriktighet (Weisman, 1979). Vad sjuksköterskor gör för och med 

den döende patienten resulterar i om döden blir god eller inte. Kriterier för en god död är, 

omvårdnad, kontroll, lugn, kommunikation, kontinuitet och avslut (Weisman, 1988).  Dessa 

egenskaper garanterar dock inte påverkan på patientens hantering av en god död (Weisman, 

1979). 

 

Problemformulering 

Oavsett vilken vårdkontext sjuksköterskan arbetar i kan denne möta patienter som är i behov 

av palliativ vård. Beroende på struktur och process så har den palliativa vården olika 

förutsättningar. Faktorer såsom vart individen vårdas, i hemmet, på intensiven eller på en 

palliativ slutenvårdsavdelning samt sjuksköterskans perspektiv på en god död kan komma ha 
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en påverkan på huruvida en god död uppnås eller inte. Döendet ses som en personlig och unik 

händelse i individens liv och hänsyn ska tas till patientens autonomi och självbestämmande. 

Sjuksköterskan kan komma att ha en inverkan på patientens och dess närståendes upplevelse 

av den sista tiden i livet genom deras kunskap och erfarenhet. För att verka för en god död hos 

varje enskild individ är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse kring begreppet och att det 

finns förutsättningar för att ge patienten en god död även om denne är yrkesverksam utanför 

den specialiserade palliativa vården.  

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors perspektiv på en god död hos patienter i 

palliativt skede utanför den specialiserade palliativa vården. 

METOD  

Design 

För att besvara studiens syfte har litteraturöversikt valts som metod där vi strävade efter 

systematik. En litteraturöversikt innebär att använda sig av forskning som redan finns inom 

det aktuella området (Polit & Beck, 2017). En litteraturöversikt ansågs i detta fall vara en 

lämplig metod för att besvara studiens syfte och för att få en överblick över kunskapsområdet. 

En förutsättning för att kunna göra en litteraturöversikt är att det finns tillräckligt antal studier 

som håller god kvalite som kan vara underlag för slutsatser och bedömningar (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Urval 

För att avgränsa sökningarna till vad som var relevant för studiens syfte skapades inklusions- 

och exklusionskriterier. Utifrån dessa kriterier beslutades vilka artiklar som skulle inkluderas i 

litteraturstudien. Inklusionskriterier för studien var: granskade peer review originalartiklar 

med tillgängligt abstract. Med peer-reviewed innebär det att de har ett högre vetenskapligt 

värde, då de är granskade av oberoende experter. Artiklarna som inkluderades skulle inte vara 

för gamla för att forskningen skulle vara relevant för patienter och anhöriga i dag (Polit & 

Beck, 2017). Ett inklusionskriterium var därmed att artiklarna ska vara skrivna mellan år 

2013–2018, Ytterligare inklusionskriterier var att de skulle vara skrivna på engelska, ha 

omvårdnadsfokus, innefatta sjuksköterskor som möter patienter i behov av palliativ vård 

utanför den specialiserade palliativa vården och något eller några av de centrala begreppen 

samt vara etiskt granskade. Då olika kulturer påverkar synen på god död har vi valt att 

inkludera samtliga länder. Då avsikten varit att undersöka synen på god död utanför den 

palliativa vårdens kontext har hospice, specialiserad palliativ hemsjukvård och palliativ 

slutenvård exkluderats. Även studier där informanter med palliativ specialistutbildning har 

deltagit, då resultatet annars kunde blivit missvisande och fått en annan inriktning. Artiklar 

som efter kvalitetsgranskning fick betyget låg kvalitet valdes att exkluderas från 

litteraturöversikten. 

 

Datainsamling 

Inför studiens start genomfördes en pilotsökning i databaserna CINAHL och PubMed för att 

få en överblick över valt problemområde och få en förståelse över om studien skulle vara 

möjlig att genomföra. Antal artiklar ska vara tillräckligt för att svara på syftet och 

frågeställningar. Sökordens valdes utifrån litteraturöversiktens syfte. Sökorden är grunden i en 

systematisk litteratursökning (Forsberg & Wengström, 2016). Databaserna valdes utifrån 
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studiens område. Vilken databas som används vid artikelsökning beror på syftet (Rosén, 

2017). 

  

Efter pilotsökningen genomfördes huvudsökningen (se bilaga A) i databaserna CINAHL och 

PubMed (Se Tabell 1 sökexempel). CINAHL är en databas som som täcker omvårdnad och är 

specialiserad på forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016) där funktionen 

Subject Headings [MH] och Exact Major subject heading [MM] användes i kombination med 

de olika sökorden. Sökorden var good deaths, good death, bad death, bad deaths, good dying, 

bad dying, quality of death, quality of dying, dying well. För att täcka ett så stort område som 

möjligt och göra sökningen mer specifik användes avgränsningar i form av booleska sök-

operatorer AND, NOT och OR i kombination. Både palliative care och terminal care 

användes i sökningen men med avgränsningen ”OR”. Terminal care, är den sista fasen i 

palliative care, varför alla artiklar fångades inom palliativ vård på detta vis. Hade ”AND” 

använts skulle detta resulterat i artiklar som endast berörde den sista fasen i livet. Alla de 

övriga sökorden matchades med ”OR” och “AND”. I databasen PubMed användes funktionen 

Medical Subject Headings [MeSH] och en sökning med sökorden i fri text. Sökprocessen har 

följt samma förlopp som i Cinahl, förutom publiceringsår som i pubmed var "5 Years” och att 

Abstract valdes, för att de vanligtvis resulterar i en vetenskaplig artikel. (se Tabell 1. Exempel 

från databassökning). 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i litteraturstudien för att få med så 

stor mängd aktuell forskning som möjligt. Det är möjligt att använda sig av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar i en litteraturöversikt. Genom att använda både kvalitativ och 

kvantitativa studier blir resultatet brett och uttömmande. I kvalitativa studier kommer den 

enskilda sjuksköterskans åsikter fram medans kvantitativa studier inkluderar fler deltagare 

och ger därmed ett mer generaliserande resultat (Polit & Beck, 2017). Flera sökningar 

genererade i ett stort antal artiklar, dessa sökningar gjordes i syfte för att kombineras. För att 

De titlar som var intressanta (n=87) genomlästes liksom dess abstract som ett första urval. Av 

de artiklar vars abstract motsvarade syfte utvaldes 22 artiklar. Dessa lästes därefter i fulltext 

och då exkluderades 7 som inte ansågs vara relevanta till syftet (se Figur 1 flödesschema över 

urvalsprocessen). Genom att studera referenslistor från inkluderade artiklar som sökningarna 

resulterade i hittades en relevant vetenskaplig artikel som inkluderades i litteraturstudien. 

Studien som inkluderades genom manuell sökning var “A study of the lived experiences of 

registered nurses who have provided end-of-life care within an intensive care unit”. Studien 

hittades i referenslistan i artikeln “Critical Care Nurses' Suggestions to Improve End-of-Life 

Care Obstacles: Minimal Change Over 17 Years” som exkluderades från studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 
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Flera av de valda artiklarna beställdes och hämtades i fulltext via biblioteket på 

Sophiahemmet, då inte dessa artiklar var tillgängliga via databaserna. Artiklarna lästes av 

båda författarna och diskuterades sedan gemensamt. En noggrann granskning av artiklarnas 

kvalitet ska utföras innan analysen påbörjas. För att kunna värdera en studies kvalitet och 

resultat finns formulär för att få bra struktur i arbetet. För att bedöma artiklarnas reliabilitet 

och validitet kvalitet kan en granskningsmall användas (Polit & Beck, 2017). Artiklarna som 

valdes ut kvalitets bedömdes enligt Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering av kvalitativa och kvantitativa studier (se bilaga B) (Berg, Dencker 

& Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Målet var att inkludera artiklar med 

hög och medel kvalitet, nivå I samt II, i enlighet med bedömningsunderlaget. Alla 16 artiklar 

som ansågs svara mot syftet och inklusionskriterier bedömdes ha medel och hög kvalitet, 

därför exkluderades ingen artikel med anledning av kvalitetsgranskningen (Se Bilaga C 

matris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel från databassökning. 

  

  

Granskade 

artiklar: 22 

 

Artiklar från 

andra källor: 1 
Exkluderade 

artiklar efter 

granskning: 6 

Antal 

inkluderade 

studier 16 

 

Hög 

studiekvalitet 

och relevans: 13 

 

Medelhög 

studiekvalitet 

och relevans: 3 

 

Låg 

studiekvalitet 

och relevans: 0 

 

Antal lästa abstract 

i primärsökningen: 

87 

Antal 

exkluderade 

abstract: 65 
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Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

inkluderade 

artiklar  

Pubmed 

2018-

12-26 

"good deaths" OR "good 

death" OR "bad death" 

OR "bad deaths" OR 

"good dying" OR "bad 

dying" OR "quality of 

death” OR "quality of 

dying" OR "dying well" 

AND nurse NOT 

hospice 

Abstract,  

English, 5 

years,  

53 12 4  

Pubmed 

2018-

12-26  

palliative care[MeSH 

Major Topic]) OR 

terminal care[MeSH 

Major Topic]) OR 

terminally ill[MeSH 

Major Topic]) AND 

Good death) AND 

nurse)  

Abstract,  

English, 5 

years,  

32 11 1  

 

Dataanalys 

Analysens syfte är att organisera och förstå samt sammanställa insamlade data (Polit & Beck, 

2017). De inkluderade studierna lästes i sin helhet enskilt av författarna upprepade gånger för 

att på detta sätt skapa en helhetsbild av studierna (Forsberg & Wengström, 2016) samt för att 

att viktig information inte skulle gå förlorad och för att hitta de resultat som stämmer överens 

med litterautröversiktens syfte (Polit & Beck, 2017). Textenheter i studiernas resultat 

färgmarkerades i olika färger för att sortera datan. Textenheterna sorterades därefter i koder i 

syfte att göra texten kortare och mer lätthanterlig. Utifrån koderna togs det mest centrala ur 

texterna som sedan bildade kategorierna som förenade resultaten. Koder med liknande 

innehåll sorterades in under samma kategori och koder som skiljde sig åt bildade egna 

kategorier. Dessa kategorier motsvarar rubrikerna i resultatet. Genom hela processen fördes 

en diskussion gällande artiklarnas innehåll. Därefter sammanfattades resultatet i artiklarna i en 

kortare text i en matris vilket bidrog till att inget väsentligt blev missat (Friberg, 2017) 

Matrisen gav en tydlig översikt av de inkluderade studierna, se bilaga C. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För sjukvårdens fortsatta utveckling krävs korrekt forskning. Till detta har CODEX (2010) 

upprättat forskningsetiska koder som leder till att studier inriktas på de huvudsakliga frågorna 

samt håller hög kvalitet. De etiska övervägande inför och under det vetenskapliga arbetet 

kallas forskningsetik (Kalman & Lövgren, 2012). Vid litteraturstudier är kunskaper i språk 

samt metodologiska kunskaper att ha i beaktande gällande etiska frågor (Kjällström, 2017). 

Vid litteraturöversikter är det etiska överväganden kring urval och presentation av resultatet. 

Studien inkluderar endast artiklar där studien fått tillstånd av etisk kommitté eller där 
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noggranna etiska överväganden gjorts (Forsberg & Wengström, 2016). Etiska problem som 

kan uppstå vid litteraturöversikter är att enbart de artiklar som stödjer studiens syfte redovisas 

alternativt att resultatet medvetet har feltolkats (Kjällström, 2017). Författarna till studien är 

sjuksköterskor och har erfarenhet av den palliativa vården utanför den specialiserade 

palliativa vården varför en viss förförståelse kring ämnet finns. Genom att vara medveten om 

sin förförståelse och inte låta den påverka resultatet genom förutfattade meningar blir 

analysen adekvat. Resultatet har redovisats objektivt utan avsikt att utesluta eller förvränga 

information. Resultatet ska presenteras i sin helhet oavsett författarnas egna åsikter (Forsberg 

& Wengström, 2016). 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på 16 studier varav 14 stycken är kvalitativa och två stycken är 

kvantitativa. Tre studier kommer från USA, två från England, två från Kina, en från Iran, en 

från Holland, en från Finland, en från Spanien, en från Malaysia, en från Thailand, en från 

Japan, en från Skottland och en studie som utfördes både i Israel och England. 

Sjuksköterskorna arbetar inom akutsjukvård, intensivvård, psykiatri, onkologi samt 

äldreomsorg. Resultatet visade att sjuksköterskor utanför den specialiserade palliativa vården 

ansåg att det fanns olika faktorer som kunde bidra till en god död. Kategorierna som trädde 

fram ur analysen var;  

Respekt för patientens autonomi och värdighet; Symtomkontroll och lindra lidande; 

Förberedelser inför döden; God kommunikation; Stöd till närstående och Vårdmiljöns 

betydelse. 

Respekt för patientens autonomi och värdighet 

För döden ska anses vara god skulle patientens autonomi respekteras. Det innebär att 

patientens självbestämmande, vilja och värdighet bekräftas och värdesätts, genom att lyssna 

till och respektera patienten önskningar om hur denne ville möta döden. En god omvårdnad 

och hygien ses också som en viktig del för att bevara och respektera patientens värdighet. 

 

Studier visade att sjuksköterskan ansåg att patientens autonomi ska respekteras för att döden 

ska kunna anses som god (Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi, & Owens, 2015; Terkamo-

Moisio, Kvist & Pietila, 2016). Att respektera autonomin beskrevs som att patienten 

självbestämmande kring sin död blev bekräftad och respekterad samt att dennes vilja och 

önskningar värdesattes (Terkamo-Moisio et al, 2016). Att få bli respekterad som individ anses 

som en viktig komponent för god död (Miyashita, Kawakami, Kato, Yamashita, Igaki, 

Nakano, Kuroda & Nakagawa, 2014). För att döden skulle anses som god var det även viktigt 

att respektera den döende patientens värdighet till slutet (Becker, Wright & Schmit, 2016; 

Beckstrand, Hart Hadley, Luthy & Macintosh, 2017; Rui-Shuang et a.l, 2015; Terkamo-

Moisio et al., 2016). Även om patienten hade förlorat sitt medvetande så var sjuksköterskorna 

måna om att bevara patientens värdighet genom omvårdnaden. Respekt och hänsyn visades 

genom att sjuksköterkorna var noga med hur de kommunicerade genom tal och kroppsspråk 

(Rui-Shuang et al., 2015). Döden anpassas efter individen och därmed borde patientens 

önskningar om vården uppfyllas (Terkamo-Moisio et al., 2016) exempelvis genom att låta 

patienten bestämma vart denne ville avsluta sitt liv (Ghaljeh, Iranmanesh, Nayeri, Tirgari & 

Kalantarri, 2016; Omar Daw Hussin, Wong., Chong, & Subramanian, 

2018). Sjuksköterskorna betonade vikten av att en god basal omvårdnad var viktigt för att 

bevara patientens värdighet och därmed var den en del av den goda döden (Endacott, Boyer, 

Benbenishty, Nunn, Ben, Ryan, Chamberlain, Boulanger, Ganz, 2016; Rui-Shuang et al., 

2015; Terkamo-Moisio et al., 2016). Sjuksköterskorna i England och Israel ansåg att det var 
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viktigt att ge god omvårdnad där hänsyn visades gentemot patientens personliga behov och att 

patienten skulle få avlida med en god hygien (Endacott et al., 2016). Att ge god munvård, 

tvätta och klä patienten ansågs vara en central uppgift för sjuksköterskan (Rui-Shuang et al., 

2015). Interaktion och kommunikation med patienten skulle ske på samma sätt som med 

patienter som inte var döende då det inte ansågs vara värdigt att behandla döende patienter 

annorlunda (Terkamo-Moisio et al., 2016). I en studie som genomfördes i Iran ansåg 

sjuksköterskorna att det var det viktigt att se patienten som unik och de behov just denna 

individen har. Att se patienten som unik innebar att förstå hur tro, religion och kulturen 

påverkade synen på döden och hur individen ville möta den. Att vara lyhörd och ta hänsyn till 

dessa faktorer hjälpte patienterna mot en god och fridfull död (Ghaljeh et al., 2016). Att 

uppfylla den döende patientens sista önskningar ansågs som en viktig del i att bevara 

patienten värdighet, att dö utan ånger är att dö med värdighet och att dö med värdighet 

innebär en god död (Rui-Shuang et al., 2015). En artikel beskrev hur en god död var en 

upplevelse som fortsatte för samtliga inblandade även efter att patienten dött. Att fortsätta visa 

patienten värdighet var därmed betydelsefullt (Becker et al., 2016). 

Symtomkontroll och lindra lidande 

För en god död var god symtomlindring en avgörande faktor. Att vara smärtfri och att inte 

känna oro eller rädsla förknippas med en god död. En god död uppnås genom en holistiskt 

vårdande. Faktorer som bidrar till en dålig död är otillräcklig symtomlindring samt förlängt 

lidande genom livsuppehållande behandling. Det förknippades med ett ökat lidande. För en 

god död skulle döden vara naturlig och livet skulle inte förlängas eller förkortas. 

 

God symtomlindring, avsaknad av smärta, rädsla och lidande är faktorer som associerades 

med en god död (Becker et al., 2016; Beckstrand et al., 2017; Endacott et al., 2016; 

Kongsuwan, Matchim, Nilmanat, Locsin, Tanioka & Yasuhara, 2016; Oliver & O'Connor, 

2015; Terkamo-Moisio et al., 2016; Young, Frogatt & Brearley, 2017) samt när patienten var 

lugn och inte orolig (Kongsuwan et al., 2016). En kvantitativ studie som undersökte faktorer 

för en god död ansåg att psykisk och fysisk bekvämlighet var viktiga komponenter (Miyashita 

et al., 2015). För en god död ska vården ske med ett holistiskt synsätt (Ghaljeh et al., 2016; 

Jahr Svendsen, Landmark & Karine Grov, 2017; Rui-Shuang et al., 2015). God vård i livets 

slut innebär att se till det mentala, spirituella, emotionella och fysiska måendet (Ghaljeh et al., 

2016). För god symtomlindring behöver sjuksköterskan vara närvarande och utföra 

regelbundna bedömningar av patientens status (Jahr Svendsen et al., 2017). En kvantitativ 

studie belyste att otillräcklig symtomlindring såsom smärta, andningssvårigheter och ödem 

bidrog till högt lidande (Su et al, 2018). Sjuksköterskor inom psykiatrin belyste dock 

svårigheter med god symtomkontroll trots hög närvaro. Symtom som smärta kunde ge olika 

uttryck hos patienter med psykisk ohälsa vilket försvårade symtomlindringen (Evenblij, 

Widdershoven, Onwuteaka-Philipsen, De Kam & Pasman, 2016). En god död kunde inträffa 

när smärtan var hanterbar och den döende och dess närstående inte blev negativt påverkade av 

den livsuppehållande behandling i väntan på döden. Patienten skulle må så bra som möjligt 

ända till slutet. Motsatsen sker när patientens lidande förlängs (Rui-Shuang et al., 2015; 

Terkamo-Moisio et al., 2016), patienten skulle inte vara uppkopplad till maskiner 

(Kongsuwan et al., 2016; Terkamo-Moisio et al., 2016). Döden skulle vara naturlig utan att 

varken förlänga eller förkorta livet (Terkamo-Moisio et al., 2016). När patienten inte längre 

svarar på aggressiv behandling borde den avslutas för att minska lidande för både patienten 

och närstående. Patienten skulle få tröst och ha det bekvämt, inte belastas med provtagningar 

och behandlingar (Omar Daw Hussin et al., 2018). Sjuksköterskor i en kinesisk studie ansåg 

att svåra ingrepp skulle undvikas på patienter i ett palliativt skede då dessa oftast inte gav 
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önskat resultat och tärde på patientens välbefinnande. Fokus skulle vara på att göra det 

bekvämt för patienten (Rui-Shuang et al., 2015).  

 

Sjuksköterskorna på en onkologisk avdelning beskrev avsaknaden av palliativ vård som ett 

hinder för en god död, exempelvis fick patienten ofta livsförlängande vård ända in i döden 

vilket kunde leda till en plågsam död med försämrad livskvalitet (Ghaljeh et al., 2016). Enligt 

en kvantitativ studie som utfördes på en intensivavdelning framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde ett ökat lidande och en förlust av värdighet hos patienterna när de fick medicinsk 

livsförlängande behandling deras sista vecka i livet (Su et al., 2018).  

 

I en studie framkom det att patientens ålder var avgörande för hur aggressiv den 

livsuppehållande behandlingen var. Var patienten ung så var behandlingen mer aggressiv, 

vilket förklarades med att döden var väntad vid hög ålder och därmed lättare att acceptera än 

när döden skedde vid ung ålder. Vid hög ålder hos patienten ansågs livsförlängande 

behandling ge ett ökat lidande (Velarde-García, Luengo-González, González-Hervias, 

Cardenete-Reyes, Alvarado-Zambrano & Palacios-Cena, 2016). Att vänta på döden med en 

nedsatt kroppslig funktion sågs som motsatsen till en god död. När döden var snabb och 

plötslig beskrevs den som god då patienten slapp den psykiska smärtan och vetskapen om sin 

kommande död (Terkamo-Moisio et al., 2016). Sjuksköterskan tyckte att individens livslängd 

var en komponent för en god död (Miyashita et al., 2014).  

 

För att uppnå en god död ska den vara fridfull och lugn. Närvaron av nära och kära vid 

dödsögonblicket bidrog till en god död (Endacott et al., 2016; Kongsuwan et al., 2016; Oliver 

& O'Connor, 2015; Terkamo-Moisio et al., 2016). Men det var inte nödvändigt för att döden 

skulle vara god, det kunde den bli god trots frånvaro av nära och kära menade några 

sjuksköterskor i en finsk studie. Sjuksköterskorna ansåg att frånvaron av sörjande närstående 

kunde bidra till att döden blev god då de ansåg att döden skulle människan möta själv. 

Närvaron av sorgsna närstående kunde motverka en god död då människan ofta drar sig 

tillbaka när döden närmar sig (Terkamo-Moisio et al., 2016). I en studie menade 

sjuksköterskorna att en god död kunde uppnås beroende på om sjuksköterskan hade erfarenhet 

eller inte, om hon var tillräckligt lyhörd för att ge tillräckligt med smärtlindring (Endacott et 

al., 2016). 

Förberedelser inför döden 

Att hinna förbereda sig inför döden ses som en viktig faktor för en god död. Det innefattade 

att hinna ta farväl, förbereda praktiska saker och att patienten och närstående kände att de 

accepterat den kommande döden. Att hinna reparera relationer och att patienten fick utlopp 

för sin religion var viktigt för en god död. Även att få tid till att prata om gamla minnen och se 

tillbaka på sitt liv var betydelsefullt för att döden skulle anses som god. 

 

Flera studier visade att sjuksköterskan ansåg att det var viktigt att patienten förberedde sig 

inför döden (Endacott et al., 2016; Evenblij et al., 2016; Kongsuwan et al., 2016; Omar Daw 

Hussin et al,. 2018; Terkamo-Moisio et al., 2016). För att döden ska anses som god skulle det 

finnas gott om tid för patienten och närstående att hinna förbereda sig själv inför döden och 

för att hinna säga adjö (Terkamo-Moisio et al., 2016). Det skulle även finnas tid till att 

förbereda praktiska saker för den döende (Endacott et al., 2016; Evenblij et al., 2016; 

Terkamo-Moisio et al., 2016).  

 

I en studie från psykiatrin ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att fokusera på att 

reparera relationer (Evenblij et al., 2016). En död som inte var brådskande ansågs som god då 
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patienten fick möjlighet att säga och göra de sakerna de ångrat eller försöka ställa allt tillrätta 

(Terkamo-Moisio et al., 2016). Att acceptera sin kommande död och öde var också en viktig 

faktor för att döden skulle kunna anses som god (Kongsuwan et al., 2016; Terkamo-Moisio et 

al., 2016). En död var god när individen upplevde att dennes önskningar i livet var uppfyllda 

och att patienten och närstående vid dödsögonblicket kände att de hade accepterat situationen 

och den kommande döden. Att få stöd av en representant från sin eventuella religion var 

också viktigt för en god död enligt sjuksköterskorna (Endacott et al., 2016; Ghaljeh et al., 

2016; Omar Daw Hussin et al,. 2018; Rui-Shuang et al., 2015; Terkamo-Moisio et al., 2016). 

I en kinesisk studie uttryckte sjuksköterskorna att det var viktigt att få utlopp för sin religion 

och spiritualitet då det har en positiv effekt när den döende bearbetade döden. Att ha kontakt 

med familj, vänner och att kunna ge och ta emot kärlek ansågs också vara en viktig del av den 

spirituella vården (Rui-Shuang et al., 2015). Även sjuksköterskorna inom den psykiatriska 

vården ansåg att spirituell vård var viktig för en god död. När patienten närmade sig döden var 

det viktigt att de fick stöd när de reflekterade över meningen med livet och andra existentiella 

frågor (Evenblij et al., 2016). Känslor som bitterhet, ofullständighet och ånger för tidigare 

konflikter inte är relaterat till en god död. Att få minnas tillsammans med personal och 

anhöriga var viktigt, och även att det fanns tid för försoning och förlåtelse (Terkamo-Moisio 

et al., 2016). 

God kommunikation   

Kommunikationen var betydelsefullt för en god död. Den skulle vara tydlig för att säkerställa 

att alla som var involverade var införstådda i situationen. En otydlig kommunikation ingav 

falska förhoppningar och försvårade för patient och närstående att acceptera situationen. En 

god kommunikation resulterade en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten, vilket 

var nödvändigt för en god död. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att en god kommunikation var viktig när patienten hade en kort 

förväntad överlevnad för att en god död skulle uppnås. Kommunikationen skulle vara tydlig 

så att samtliga involverade skulle vara införstådda i vad som väntade (Beckstrand et al., 2017; 

Endacott et al., 2016; Holms, Milligan & Kydd, 2014; Oliver & O'Connor, 2015; Rui-Shuang 

et al., 2015; Young et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att när patienter och närstående inte 

fick tillräckligt med information så kunde de inte acceptera situationen (Omar Daw Hussin et 

al., 2018). Att inte kommunicera rakt och tydligt till patienten och närstående om vad som 

förväntades hända ingav hopp som inte var realistiskt, vilket i sin tur negativ inverkan på 

döden och döendet (Endacott et al., 2016; Holms et al., 2014; Oliver & O'Connor, 2015).  

 

En god kommunikation kunde leda till att lidandet minskade hos patienten (Rui-Shuang et al., 

2015). Kommunikationen kunde leda till erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterska och patient 

(Velarde-García et al., 2016). Bristande kommunikation ledde till att patienten och närstående 

fick olika budskap om vården (Holms et al., 2014). I en studie beskrev sjuksköterskorna att 

närstående alltid har hopp kvar om att individen ska tillfriskna. Om patienten blir hastigt 

försämrad har de svårt att acceptera att livsuppehållande insatser inte sätts in (Kongsuwan et 

al., 2016).  En otydlig kommunikation om patientens tillstånd ansågs vara ett hinder för en 

god vård i livets slut (Omar Daw Hussin et al., 2018) och bidrog till en bristfällig död (Young 

et al., 2017).  

 

Patienten och de närstående skulle vara införstådda i planeringen och veta exakt vad som 

kommer hända vid och efter döden, som exempelvis att slangar och annan utrustning kommer 

tas bort (Holms et al., 2014). Det var även viktigt med tydlig information som exempelvis att 

närstående var välkomna dygnet runt när deras närstående var döende (Endacott et al., 2016). 
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Sjuksköterskorna behövde skapa en god relation med patienten och dess närstående för att 

kunna möta deras behov och kunna ge en god och värdig död. För att kunna skapa en god 

relation måste sjuksköterskan vara närvarande, inlyssnande och kommunikativ med patienten 

och närstående. När sjuksköterskan var involverad i patienten kunde relationen utvecklas 

(Ghaljeh et al., 2016). I en studie framkom dock att det finns en risk för känslomässig 

involvering vilket sjuksköterskan ser som både en för- och nackdel (Velarde-García et al., 

2016). Sjuksköterskor inom psykiatrin upplevde att kommunikation om döden kunde 

försvåras av känslor hos individen såsom rädsla för döden, förnekelse och ilska. Detta ansågs 

dock även vara applicerbart på individer utanför den psykiatriska vården (Evenblij et al., 

2016).  

Stöd till närstående 

För en god död var det angeläget att de närstående fick stöd. Både känslomässigt- och fysiskt 

stöd. Faktorer som bristande information, personalbrist och kontinuitet försvårade 

möjligheterna att ge närstående stöd. Att låta närstående spendera mycket tid hos patienten 

bidrog till en god död. Sjuksköterskan skulle ha en hög närvaro och finnas till hands för de 

närstående.  

 

För att en god död skulle uppnås så måste sjuksköterskorna ge känslomässigt och moraliskt 

stöd till patienten och närstående (Becker et al., 2017; Ghaljeh et al., 2016; Jahr Svendsen et 

al., 2017; Oliver & O'Connor, 2015; Omar Daw Hussin et al., 2018; Rui-Shuang et al., 2015). 

En god död innebar en god relation med familjen (Miyashita et al., 2014). De närståendes 

komfort och psykologiska stöd var en av de främsta uppgifterna för sjuksköterskan (Rui-

Shuang et al., 2015). Att ta hand om de närståendes fysiska behov såsom erbjuda mat och 

dryck samt en plats att vila på ansågs vara av vikt (Becker et al., 2017; Beckstrand et al., 

2017). 

 

Att utbilda de närstående om döendeprocessen ansågs vara viktigt (Becker et al., 2017; 

Beckstrand et al., 2017; Rui-Shuang et al., 2015). Emellertid fanns barriärer som 

komplicerade kommunikationen. Patientens mående kan fluktuera vilket gjorde det svårt att 

informera och stödja de närstående (Omar Daw Hussin et al., 2018). Två studier lyfte fram 

personalbrist och kontinuitet som ett hinder för ett gott stöd (Kongsuwan et al., 2016; Omar 

Daw Hussin et al., 2018). Inom psykiatrin är det inte ovanligt att patienter och närstående har 

haft en komplicerad men även en förlorad relation. Detta försvårar arbetet för 

sjuksköterskorna som ska försöka hjälpa till att reparera dessa relationer (Evenblij et 

al.,2016). Närstående som var förberedda och hade insikt om att patienten så småningom 

skulle dö hade högre acceptans för döendeprocessen än de närstående som hade individer som 

plötsligt hade dött. (Kongsuwan et al., 2016). 

 

Att låta de närstående få tillbringa mycket tid med patienten ansågs leda till en god död 

(Becker et al., 2017). De närstående kan medverka i vården om de så önskar (Becker et al., 

2017; Beckstrand et al., 2017; Jahr Svendsen et al., 2017; Rui-Shuang et al., 2015). Detta sker 

i den mån den döende patienten önskar (Oliver & O'Connor, 2015). Dock är det viktigt att inte 

belasta de närstående med hela ansvaret, utan det är fortfarande sjuksköterskans som har det 

övergripande ansvaret (Jahr Svendsen et al., 2017). 

 

De närståendes kunskaper och behov måste granskas (Jahr Svendsen et al., 2017; Oliver & 

O'Connor, 2015). De närstående har likt patienten, olika behov. Vissa anhöriga krävde 

uppmärksamhet med hög närvaro av vårdpersonalen medans den andra gruppen var trygga i 

situationen och ville enbart ha tillfälliga besök av vårdpersonalen (Jahr Svendsen et al., 2017). 
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Det var även viktigt att vårdpersonalen kände av situationen som när de skulle finnas till 

hands eller ta ett kliv tillbaka och låta de närstående ha sin egna tid med den döende (Endacott 

et al., 2016). För att skapa ett meningsfullt arbete mellan sjuksköterskan och de närstående 

krävdes förtroende. Hög närvaro från sjuksköterskan ledde till ökat förtroende hos de 

närstående (Beckstrand et al., 2017; Ghaljeh et al., 2016; Jahr Svendsen et al., 2017; Young et 

al., 2017). Sjuksköterskan fick ett nära band till anhöriga om de var länge på sjukhus eller 

genom upprepade vistelser (Velarde-García et al., 2016). Att kontinuerligt informera de 

närstående om prognos och fortsatt planering ansågs vara en viktig del av stödet (Becker et 

al., 2017; Ghaljeh et al., 2016; Holms et al., 2014). 

Vårdmiljöns betydelse  

Resultatet visar att god död innefattar en god vårdmiljö. En miljö som patienten själv önskat. 

Sjuksköterskorna i litteraturöversikten hade olika uppfattning huruvida en död på sjukhuset 

kunde innebära en god död eller inte. Det ansågs som viktigt att patienten fick avskildhet, 

vilket kunde vara svårt på sjukhuset. Tidsbrist samt bristande kontinuitet ansågs som faktorer 

som förhindrade en god död. 

 

Flera studier visade att vårdmiljön var en viktig faktor för om döden skulle anses som god 

eller inte (Evenblij et al., 2016; Ghaljeh et al, 2016; Holms et al., 2014; Kongsuwan et al., 

2016; Oliver & O'Connor, 2015; Omar Daw Hussin et al., 2018; Terkamo-Moisio et al., 2016; 

Young et al., 2017). En god död skulle enligt sjuksköterskor ske på en plats som var värdefull 

för den döende. Platsen kunde vara i hemmet eller där individen önskade att vara (Ghaljeh et 

al., 2016; Miyashita et al., 2014; Terkamo-Moisio et al., 2016). Sjuksköterskorna i en iransk 

studie menade att det var upp till individen var denna vill avsluta sitt liv, och att valet borde 

respekteras (Ghaljeh et al., 2016).  

 

Det fanns delade meningar om huruvida döden kunde vara god eller inte om den skedde på 

sjukhuset (Terkamo-Moisio et al., 2016). En del sjuksköterskor menade att det inte gick att 

uppnå en god död på sjukhuset (Oliver & O'Connor, 2015; Terkamo-Moisio et al., 2016; 

Young et al., 2017). Det var bristen på helhetsvård som ansågs som en orsak till detta (Young 

et al., 2017). Sjuksköterskor som arbetade på intensiven ansåg att det inte var en optimal plats 

att avsluta livet på eftersom det var ett högt tempo och att det inte alltid fanns möjlighet till 

avskildhet i lugn och ro (Holms et al., 2014). Sjuksköterskorna menade att en god död inte 

kan uppnås på en främmande plats utan möjlighet till avskildhet (Terkamo-Moisio et al., 

2016). Att ha tillgång till avskildhet ansågs viktigt för att döden skulle kunna anses som 

fridfull (Kongsuwan et al., 2016; Holms et al., 2014). Att visa respekt för den döendes sista 

timmar var viktigt. Att ha personer som skämtar och skrattar utanför skynket upplevdes som 

opassande (Endacott et al., 2016). Trots det så upplevde sjuksköterskorna att det fanns vissa 

fördelar med att dö på intensiven. En av anledningarna var att det var hög bemanning på 

intensiven. Ofta var det en sjuksköterska per patient, vilket innebar att sjuksköterskan hade tid 

att finnas till för patienten och närstående behov under hela sitt pass (Holms et al., 2014). På 

sjukhuset kunde även andra behov tillgodoses snabbare som exempelvis smärtlindring (Oliver 

& O'Connor, 2015), vilket bidrog till att en god död kunde uppnås på sjukhuset (Terkamo-

Moisio et al., 2016).  

 

I en kvantitativ studie som undersökte sambandet mellan lidande och värdighet vid en död på 

intensiven visade att patienterna upplevde lidande och fortsatte lida trots försök till lindring 

(Su et al., 2018). 

Att få dö i hemmet ansågs som en möjlighet att förbättra den döendes vård (Omar Daw 

Hussin et al., 2018). En sjuksköterska beskrev att när patienten kom till sjukhuset så 
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förväntade sig inte patienten att denne skulle dö, utan att bli frisk eller botad. Så att bli vårdad 

i sitt hem kunde bidra till att patienten inte fick orealistiska förväntningar (Young et al., 

2017).  

 

Sjuksköterskorna uppgav tidsbrist som ett hinder för en god död. Sjuksköterskorna som 

upplevde personal- och tidsbrist menar att det påverkade döden negativt (Evenblij et al., 2016; 

Ghaljeh et al., 2016; Kongsuwan et al., 2016; Oliver & O'Connor, 2015, Omar Daw Hussin et 

al., 2018). Enligt en kvantitativ studie som undersökte vilka faktorer som var viktiga för en 

god död ansåg sjuksköterskorna att kontinuitet bland vårdpersonalen var av vikt (Miyashita et 

al., 2015). Behovet av mer personal uppgavs som viktigt för att öka vårdkvaliteten vid 

vårdandet av döende patienter och deras närstående. Det skulle bidra till ökad kontinuitet. 

Ytterligare en faktor som sjuksköterskorna upplevde som ett hinder för att kunna ge patienten 

en god död var avsaknaden av riktlinjer för vård i livets slutskede (Omar Daw Hussin et al., 

2018). Även den kulturen som finns inom akutsjukvården som ofta innebär att rädda och 

förlänga liv var ett hinder för en god vård i livets slut var en faktor som förhindrade en god 

död (Kongsuwan et al., 2016). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Med trovärdighet menas att studien undersökt det som avsågs undersökas (Forsberg & 

Wengström, 2008). Till begreppet trovärdighet vägs giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

in (Polit & Beck, 2017). En studies giltighet är beroende av adekvat metodik i förhållande till 

studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Då litteraturöversiktens syfte var att undersöka 

sjuksköterskans perspektiv på en god död utanför den specialiserade palliativa vården och 

begränsad tidsperiod ansågs en litteraturöversikt vara lämpligast. En litteraturöversikt kan 

vara att föredra när syftet är att analysera, definiera eller förklara innebörden av ett begrepp 

(Polit & Beck, 2017). En litteraturöversikt kan leda till nya frågeställningar som utgör 

grunden för ny forskning inom aktuellt område (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 

2017). Det finns en risk att litteraturstudier ger en för generell bild av valt forskningsområde 

(Polit & Beck, 2017). Sannolikt hade en kvalitativ eller kvantitativ studie gett samma resultat 

som redan genomförda studier presenterat. Dock hade en intervjustudie med svenska 

sjuksköterskor gett oss en fördjupad kunskap om sjuksköterskans perspektiv på en god död 

och vilken betydelse det har för vårdandet av den palliativa patienten utanför den 

specialiserade palliativa vården i Sverige. Vald metod hade därmed kunnat påverka resultatets 

riktning men för att få en så bred bild av det aktuella kunskapsläget användes 

litteraturöversikt som metod. 

 

Sophiahemmets bibliotekarier var ett stöd i skapande av sökord. Sökorden återfanns även i 

svensk MeSH. Dessa metoder kompletterade varandra och författarna anser att sökorden blev 

adekvata för artikelsökningen. Risken för bias minskar om författaren förhåller sig objektiv 

till insamlat material (Forsberg & Wengström, 2016). Cinahl och PubMed var databaserna 

som användes vid artikelsökning. Databaserna kompletterade varandra till viss del men vissa 

artiklar återfanns i båda databaserna. Begränsningar som användes vid sökning var 

tidsintervallet 5 år, artikeln skulle vara peer reviewed, skriven på svenska eller engelska samt 

att studien skulle vara utförd på vuxna. Tidsintervallet ger en styrka till litteraturöversikten då 

det ger en inblick i det aktuella forskningsområdet. Dock kan författarna ha missat relevanta 

artiklar som publicerats tidigare. Genom avgränsningar kan antal artiklar begränsas till en 

hanterlig mängd så samtliga abstract ska kunna läsas (Axelsson, 2008). Relevanta artiklar som 
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inte funnit i fulltext har beställts via Sophiahemmets bibliotek. Att använda begränsningen 

fulltext kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats (Östlundh, 2012). 

 

Inkluderade artiklar har sitt ursprung från olika delar av världen. Tre stycken är från 

Nordamerika, sex stycken från Europa och ytterligare sex stycken är från Asien. Detta har gett 

oss kulturella skillnader vilket ger studien en stark klinisk applicerbarhet då vi lever i ett 

multikulturellt samhälle. Ingen svensk artikel är inkluderad i studien då de publicerade 

artiklarna inom vårt tidsspann inte besvarade syftet. Det finns även en variation i vart 

sjuksköterskan är yrkesverksam, ålder och kön. Det ger studien styrka och ökar resultatets 

generaliserbarhet till andra vårdmiljöer. Bredden av artiklar kan leda till att sjuksköterskan får 

ökad förståelse för vilken betydelse begreppet god död har för vården och kan leda till 

implementering i andra verksamheter (Henricson, 2017).  

 

Överförbarhet handlar om hur användbart studiens resultat är i andra miljöer och situationer 

(Bryman, 2011). Trots att litteraturöversiktens resultat inte inkluderar artiklar från Sverige 

anser författarna att resultatet är överförbart till svenska förhållanden. Idag möter 

sjuksköterskan individer från olika kulturer och bör därmed vara medveten om kulturella 

skillnader. Författarnas upplevelse var även att trots att inkluderade artiklar är av olika 

nationalitet finns tydliga likheter i de utmaningar sjuksköterskan utanför den specialiserade 

palliativa vården ställs inför. De kulturella skillnaderna resultatet presenterar kan få 

sjuksköterskan utanför den specialiserade palliativa vården i Sverige se en annan vinkel av en 

god död. Detta kan leda till implementering i Sverige (Henricsson, 2017). 

Majoriteten av inkluderade artiklar är kvalitativa men det finns även kvantitativa studier 

inkluderade i litteraturöversikten. Att kombinera både kvalitativ och kvantitativ forskning kan 

ses som en styrka (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De kvalitativa studierna har gett oss 

ett färre antal deltagare men fördjupat perspektiv av sjuksköterskan syn på en god död. De 

kvantitativa har innefattat ett större antal deltagare som gav ett mer generaliserbart resultat. 

Chansen att få med en stor del av publicerad forskning ökar vid användning av både kvalitativ 

och kvantitativ forskning (Polit & Beck, 2017). Metodavsnittet är noggrant beskriven och ger 

läsaren möjlighet att återskapa studien. Litteraturöversiktens tillförlitlighet är hög om 

resultatet är reproducerbart (Polit & Beck, 2017). 

 

Hur studiens analys utförts är viktig för studiens giltighet (Kvale & Brinkman, 2014). 

Artiklarna kvalitetsbedömdes av författarna med en beprövad kvalitetsmall (se bilaga B) 

Inkluderade artiklar hade medel till hög kvalitet, vilket tyder på trovärdighet i resultatet. En 

studie med enbart hög kvalitet hade dock höjt litteraturöversiktens kvalitet. Att använda en 

granskningsmall stärker trovärdigheten och ses som en styrka. Då författarna har begränsad 

erfarenhet av kvalitetsgranskning kan det ses som en svaghet till studien. Att redovisa 

artiklarna i en matris ökar trovärdigheten och tillförlitligheten av resultatet då resultatet 

presenteras på ett överskådligt vid (Rosén, 2017). 

 

Att korrekt redovisa resultatet är av vikt för studiens giltighet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Att visa på likheter och skillnader mellan resultatets kategorier ökar också studiens giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet kan omedvetet ha färgats av författarnas 

förförståelse. Då litteraturöversikt handlar om analys kan resultatet ha påverkats (Polit & 

Beck, 2017). Författarna har strävat efter att inte påverkas genom att diskutera resultatet 

upprepade gånger med bibehållen insikt om förförståelsens inverkan. Artiklarna var skrivna 

på svenska eller engelska på grund av författarnas språkbegränsningar. Vilket kan ha gjort att 

relevanta artiklar har missats. Då svenska är bådas modersmål finns även en risk för felaktig 

översättning och kan därmed ha påverkat analysen. För att minska risken för tolkningsfel har 
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lexikon och korrekturläsning av anhöriga nyttjats. Trovärdigheten till studien stärks även av 

att författarna gemensamt har diskuterat resultatet under studiens gång.  

 

Med överförbarhet menas vilken utsträckning redovisat resultat kan överföras på andra 

grupper (Forsberg & Wengström, 2008). En noggrann beskriven metod av litteraturöversikten 

tyder på hög överförbarhet (Polit & Beck, 2017). För att få ett överförbart resultat samt en så 

klar bild som möjligt av hur sjuksköterskan utanför den specialiserade palliativa vården ser på 

en god död har vi använts oss av exklusionskriterier. Ett flertal artiklar har exkluderats under 

studiens gång då inkluderade sjuksköterskor erhållit palliativ utbildning efter sin 

grundutbildning. Sjuksköterskornas utbildningsnivå anges inte alltid i artiklarna vilket gör att 

författarna till denna litteraturöversikt inte kan garantera att sjuksköterskorna i inkluderade 

artiklar ej erhållit palliativ utbildning. Detta kan ses som en svaghet till studien. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskors perspektiv på en god död hos 

patienter i palliativt skede utanför den specialiserade palliativa vården. Kategorier som 

framträdde var Respekt för patientens autonomi och värdighet, Symtomkontroll och Lindra 

lidande, Förberedelser inför döden, God kommunikation, Stöd till närstående och Vårdmiljöns 

betydelse. 

 

Weisman (1988) menar att en god död innebär att dö på bästa möjliga sätt. Föreliggande 

studies resultat, där sjuksköterskor utanför den specialiserade palliativa vården medverkat, 

lyfter autonomi, symtomkontroll, vårdmiljö och kommunikation som viktiga faktorer för en 

god död. Faktorerna överensstämmer med en studie gjord bland sjuksköterskor på hospice och 

specialiserade palliativa avdelningar. Studien lyfter fyra teman för en god död; 

individanpassad symtomkontroll, att vara närvarande, goda sociala relationer samt 

skräddarsydd vård för individens behov (Kim & Seo, 2016). Sjuksköterskan med 

specialiserade kunskaper inom palliativ vård har fördjupade kunskaper om den palliativa 

vårdens målsättning och innebörd (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Vårdpersonalen kan ha en inverkan på en god död 

genom god omvårdnad, kontroll, lugn, kommunikation, kontinuitet och avslut (Weisman, 

1988). 

 

Att kommunikation fyller en viktig funktion för en god död framkommer under samtliga 

kategorier i resultatet. Även Weisman (1988) lyfter kommunikation som en faktor för en god 

död. Specialistsjuksköterskan inom palliativ vård ska ha förmåga att initiera och genomföra 

svåra samtal med patienten och dennes närstående (Sektionen sjuksköterskor för palliativ 

omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Det handlar om att både kommunicera 

vad patienten önskar under sin sista tid i livet, till symtomkontroll samt att informera och vara 

ett stöd till närstående. Kommunikation är ett viktigt verktyg inom all vårdkontext 

(Friedrichsen, 2013) och ses som ett centralt begrepp inom den palliativa vården (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Weisman (1988) menar att kommunikation är en abstrakt 

term. Kommunikation är mer än bara ord och många saker är för viktiga för att enbart 

uttryckas i ord. Kommunikation är en av de fyra hörnstenarna i den palliativa vården och 

innefattar god kommunikation både i teamet och gentemot patienten och dennes närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Kommunikation är en viktig del för att individen ska kunna uttrycka 

sina behov (Weisman, 1979). Det framkommer i föreliggande studies resultat att 

sjuksköterskorna anser att det är viktigt med en tydlig och rak kommunikation med både 

patient och närstående för att uppnå en god död. Vilket även Andrews & Nathaniel (2009) 

styrker i sin studie där de beskriver att sjuksköterskor föredrar att kommunicera öppet och 
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tydligt om patientens kommande död. De får därmed möjlighet att ge tröst till patienten. Men 

framför allt ger det patienten möjlighet att avsluta livet enligt deras idéer om vad en god död 

är, och det gör det möjligt för dem att prata öppet med sina närstående (Andrews & Nathaniel, 

2009). Weisman (1988) menar att sjuksköterskan inom den palliativa vården kan träna sig 

själv att tolka outtalade meddelanden. För att respektera individens autonomi bör 

sjuksköterskan känna till individens föreställningar kring en god död. Detta sker genom en 

kontinuerlig dialog mellan sjuksköterskan och individen (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Om patienten upplever att denne inte blir sedd minskar deras 

välbefinnande (McKenzie, Boughton, Hayes, Forsyth, Davies, Underwood, & McVey, 2007). 

När sjuksköterskan utgår från sina egna föreställningar kan det leda till missförstånd mellan 

inblandade parter (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 

Kim & Seo (2016) lyfter kommunikation mellan samtliga inblandade individer i patientens 

vård som viktigt. Vårt resultat har saknat kunskaper kring sjuksköterskans stöd i teamet. 

Teamarbete ses som en viktig del i den palliativa vården och ingen enskild vårdpersonal kan 

tillgodose individens samtliga behov (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

Socialstyrelsen (2013) menar att hälso- och sjukvården bör arbeta för att ett team ska ingå i 

den palliativa vården. En grupp människor med olika kompetens som strävar mot ett 

gemensamt mål definieras som ett team (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Hur 

teamet är sammansatt beror på verksamhetens förutsättningar. En läkare, sjuksköterskor samt 

kurator med tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut är sammansättningen av ett 

specialiserat palliativt team (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Dock finns inga 

korrekta arbetssätt för team utan varje verksamhet får kartlägga vad det innebär för dem 

utifrån dess förutsättningar (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Enligt föreliggande studies resultat ska det finnas gott om tid för patienten och närstående att 

hinna förbereda sig själv inför döden och för att hinna säga hej då för att döden ska anses som 

god. Det ska även finnas tid till att förbereda praktiska saker för individen och därför är det 

viktigt att sjuksköterskan är tydlig i sin kommunikation. Enligt Andrews & Nathaniel (2009) 

förstår patienten när sjuksköterskor döljer information. Denna typ av oärlighet kan lämna 

patienterna förvirrade, felinformerade och ängsliga och kan förhindra dem deras möjligheter 

till att förbereda sig inför den annalkande döden. Sjuksköterskor som är ärliga mot döende 

patienter kan bättre hjälpa dem att avsluta livet. Deras attityder kan uppmuntra patienten och 

närstående till att vara öppna med sin sorg. Detta stärker Weismans (1988) tankar kring att 

sjuksköterskan kan komma ha en påverkan på huruvida individens död blir god eller ej. När 

patienten och sjuksköterskan är ärliga om döden kan patienten lättare uttrycka sina tankar 

öppet och därmed undvika känslor av ensamhet i slutet av livet. Genom att delge information 

och kunskap utifrån ett personcentrerat synsätt ges individen möjlighet att hantera situationen 

efter sin livsstil (Stenner, Courtenay, & Carey). Weisamn (1979) menar på att varje individ är 

unik och hur situationen hanteras är en förlängning av hur denne tidigigare klarat sig i livet. 

 

Att respektera individens autonomi och värdighet lyfts i resultatet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan finns där för patienten. Att få besked om obotbar sjukdom kan innebära att 

individens självständighet hotas. Detta kan leda till en känsla av förlorad kontroll och 

autonomi (Rydahl-Hansen, 2005). Genom att hitta förutsättningar för gott psykosocialt stöd 

kan döden uppfattas som god (Weisman, 1988). En studie i resultatet lyfter dock risken med 

att bli för känslomässigt engagerad. Att vara närvarande även om sjuksköterskan inte kan 

utföra någon åtgärd ses som en faktor för en god död (Seo & Kim, 2016). Fredriksson (1999) 

beskriver skillnaden mellan being there och being with. Being there innebär att 

vårdpersonalen är närvarande men är uppgiftsorienterad. Being with innebär att vara 

närvarande där sjuksköterskan aktivt lyssnar och är en del av sammanhanget. Att vara 
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personlig men inte privat är en annan liknelse som kan lyftas i det här sammanhanget. Genom 

att hålla en viss distans i vårdrelationen anses den kliniska blicken bevaras (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Samtidigt lyfter Eide & Eide (2007) patientens perspektiv. Att som individ 

lämna ut sig till någon innebär sårbarhet och utsatthet men även en förväntan om att bli 

accepterad. Weisman (1988) menar att vårdpersonalen inte ska vara rädd att fråga individen 

vad denne behöver veta så länge det är relevant för situationen. Stenner et al., (2011) 

konstaterar att sjuksköterskans arbetssätt samt skicklighet att bedriva personcentrerad vård är 

en förutsättning för en god relation. En god relation är en faktor för att uppnå en god död 

(Weisman, 1988). 

 

Genom att kommunicera individens behov och önskningar kan delaktighet skapas (Benzein, 

Hagberg, Saveman, 2009). Delaktighet i sin vård är en förutsättning för en god död (Weisman 

1988). Att få välja plats att vårdas på eller få vara involverad i beslut kring sin behandling är 

några exempel som sjuksköterskorna i litteraturöversikten lyfter som delaktighet. Seo & Kim 

(2016) menar att individens behov ska få styra. Sjuksköterskans uppgift blir att skräddarsy 

vården utefter individens behov. Med det menas inte att enbart ge det individen vill ha 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Weisman (1988) talar om att individen ska få dö på bästa 

möjliga sätt. Kim och Seo (2016) menar att vården ska vara utformad efter individens behov 

för att anses som god. Ytterligare en studie lyfter vikten av att arbeta individanpassat (Oliviera 

et al., 2016). Genom att arbeta strukturerat utifrån patienten ges möjligheter till ökad kvalitet 

av vården för individen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). En god död utgår från 

individens behov (Socialstyrelsen, 2004). Att ha i beaktande är dock att inte enbart se 

patienten som en individ med en sjukdom utan forma vården utefter individens sammanhang 

(Wijk, 2010). Individens delaktighet och medbestämmande är en förutsättning för god 

personcentrerad vård (Jangland et al., 2012). 

 

Föreliggande studies resultat visade att en död ansåg som god när den var snabb. Men det 

beskrivs även att patienten ska kunna förbereda praktiska saker och ha möjlighet att säga hej 

då. Det överensstämmer med en studie gjord på män i livets slut som visar att en plötslig död 

såsom i hjärtinfarkt kan anses lika god som en gradvis försämring som leder till en 

förestående död (Vig & Pearlman, 2004). Weisman (1988) talar om acceptans och lugn som 

kriterier för en god död. Med det menas inte att individen inte får ge uttryck för sina känslor. 

Utan känslor finns inget syfte med att leva. Varför det ena eller andra alternativet skulle vara 

att föredra framgår inte. Ett flertal studier uttrycker organisatoriska- och strukturella faktorer 

som en inverkan på en god död. För en god död uttryckte sjuksköterskorna att vårdmiljön 

skulle vara god. Studier i resultatet menar på att en god död ej kan uppnås på ett sjukhus. Det 

beror delvis på tids- och personalbrist. För att upprätthålla en god personcentrerad vård är 

kontinuitet och tillgänglighet en förutsättning (Stenner et al., 2011). Tidsbrist hindrar 

sjuksköterskan från att arbeta personcentrerat (Wheeler & Oyebode, 2010). Weisman (1979) 

menar att en god död inte kräver idealiska förhållanden. Idag erbjuds palliativ vård i flera 

vårdkontexter där sjuksköterskan har varierande kunskaper. Trots att den palliativa vården är 

utmanande så får den sällan sitt erkännande i vårdkontexter såsom vårdhem samt akut- eller 

intensivvårdsavdelningar (Fitch et al., 2015). Olika vårdkontexter har varierande 

förutsättningar att bedriva palliativ vård men i slutändan handlar det om vad patienten önskar. 

Det är bara den döende individen som vet vad en god död är för hen (Weisman, 1979). Det är 

inte givet att den grundutbildade sjuksköterskan har fått kunskaper kring den palliativa vården 

(Fitch et al., 2015). Specialistsjuksköterskan kan genom sina fördjupade kunskaper i 

organisation inom palliativ vård bistå med att utveckla den palliativa vården på andra 

arbetsplatser (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). 
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Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat bidrar till en samlad bild av sjuksköterskan utanför den 

specialiserade palliativa vårdens perspektiv på en god död. Perspektivet är betydelsefullt att 

uppmärksamma då döden är högst personlig och unik och sjuksköterskan kan komma ha en 

inverkan på individens upplevelse av en god död. Den palliativa vården utgår från ett 

holistiskt synsätt där patientens fysiska behov ska tillfredsställas samtidigt som de 

psykosociala och existentiella aspekterna ska tillgodoses. I den specialiserade palliativa 

vården genomsyras omvårdnaden av att nå målet en god död jämförelsevis den icke 

specialiserade palliativa vården som präglas av en kurativ mentalitet. Resultatet redovisar 

faktorer som både verkar för och emot en god död och sjuksköterskorna uttrycker ett behov av 

ökade kunskaper kring en god död. Litteraturöversikten pekar också på behovet av 

organisatoriska förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna ge patienten en god död. 

Litteraturöversikten ger oss en vägledning för vad sjuksköterskorna upplever som 

betydelsefullt för en god död och bör lyftas som diskussion på arbetsplatser för att kunna 

bedriva god död. Vad som är en god död är individuellt och vården bör därmed alltid sträva 

efter att vara personcentrerad oavsett om kontexten är palliativ eller kurativ. 
 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet i studien kan tillämpas i klinisk verksamhet då resultatet visar på hur en god död 

uppfattas av sjuksköterskor utanför den specialiserade palliativa vården och de svårigheter 

som sjuksköterskorna upplever för att ge en god död. Litteraturöversikten kan komma ge 

sjuksköterskan vägledning till att bedriva en vård som möjliggör en god död. Utmaningar 

uppfattas ligga i arbetsplatsen förutsättningar och på organisatorisk nivå. Resultatet tros 

därmed vara av nytta för verksamhetschefer samt andra beslutsfattare med mål att förbättra 

förutsättningarna att uppnå en god död. Under studiens gång har författarna diskuterat hur de 

ska kunna applicera sina nyförvärvade kunskaper på sina arbetsplatser. Då resultatet visade att 

sjuksköterskorna utanför den specialiserade palliativa vården upplevde en osäkerhet så är en 

tanke är att verka mer utbildande på de arbetsplatser vi kommer i kontakt med där ett behov 

av kunskaper och stöd finns. Det skulle gynna både patienten och vårdgivaren på sikt. 

 

Fortsatt forskning 

Då resultatet visar på att sjuksköterskan utanför den specialiserade palliativa vården upplever 

bristande stöd och utbildning inom palliativ vård och möjligheten att verka för en god död 

hade det varit intressant att undersöka om ett palliativt konsultteam hade haft en inverkan på 

vården. Genom ett palliativt konsultteam kan stöd och utbildning ges. Kan stödet från ett 

palliativt konsultteam bidra till en god död för patienten som vårdas utanför den 

specialiserade palliativa vården? 
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Publish date: 20130101-; 

Peer reviewed; Research 

Article; English Language; 

Age group: All Adult 

157 34 4 

CINAHL 

2018-12-27 

 (MM ”Death+”) OR (MM ”Attitude to Death+”) 

(MM “Nurse Attitudes”) OR  nurse experiences OR nurse 

perspectives OR nurse perception 

Publish date: 20130101-; 

Peer reviewed; Research 

Article; English Language; 

Age group: All Adult 

38 10 3 

Manuell 

sökning 

    1 

Totalt antal 

inkluderade 

artiklar 

    16 

 



 

I 

 

     BILAGA B 
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 

II 

 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

 BILAGA C 

Artikelmatris  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Becker, CA., 

Wright, G., & 

Schmit, K. 

2016 

USA 

Perceptions of 

dying well and 

distressing death 

by acute care 

nurses 
 

Syftet med studien var att 

identifiera sjuksköterskans 

uppfattning av åtgärder för 

att tillhandahålla god 

livskvalitet för döende 

patienter, deras definitioner 

av en god död samt hur 

sjuksköterskan hittade kraft 

för återhämtning  

Studien är deskriptiv 

design. Data för studien 

uppnåddes genom 

kvalitativa skriftliga 

berättelser med hjälp av en 

anonym semistrukturerad 

frågeguide. Studien 

utfördes på ett kommunalt 

sjukhus i sydöstra området 

i USA. Samtliga 

legitimerade 

sjuksköterskor anställda 

på onkologi-, kirurgi-, 

neurologi- och 

intensivvårdsavdelning 

som hade varit 

yrkesverksamma i ett år 

tillfrågades om deltagande 

i studien. 49 st deltog 

innan mättnad uppnåddes. 

Data analyserades med 

Grounded Theory. 
 

N=49 Resultatet belyser att den 

döende patientens vilja 

och värdighet skulle 

respekteras. God 

symtomkontroll var utav 

vikt likväl som det 

känslomässiga och 

moraliska stödet till 

patienten och dess 

närstående. De närstående 

fysiska och emotionella 

behov skulle tillgodoses 

och att erbjuda de 

utbildning i 

döendeprocessen ansågs 

vara viktigt. De 

närstående fick medverka 

i omvårdnaden och var i 

behov av kontinuerlig 

information. 
 

II/K 

  



 

IV 

 

Beckstrand, 

R.L, Hart 

Hadley, K, 

Luthy, K., 

Macintosh, 

J.L.B. 

2017 

USA 

Critical Care 

Nurses 

Suggestions to 

Improve End-of-

Life Care 

Obstacles 

Syftet med denna studie var 

att samla in aktuella förslag 

till förbättring av vården av 

patienter i livets slutskede 

hos 

intensivvårdssjuksköterskor 

samt att undersöka om 

hindren för palliativ vård har 

förändrats genom att jämföra 

med resultaten med data som 

samlats in 1998 

Data har erhållits genom 

ett slumpmässigt urval av 

medlemmar i American 

Association of Critical-

Care Nurses (AACN) för 

en tvärsnittsstudie. Ett 

frågeformulär mailades till 

2000 medlemmar av 

AACN. 509 sjuksköterskor 

deltog i studien och 322 

sjuksköterskor hade 

förslag till förbättring av 

av vården av patienter i 

livets slutskede. 

Inklusionskriterier var att 

de kunde läsa engelska, 

var medlemmar i AACN 

samt hade vårdat minst en 

patient i livets slutskede. 

Data analyserades genom 

innehållsanalys. 

 

 

N=322 Teman som identifierades 

för en god död var att att 

optimera 

kommunikationen så 

samtli involverade var 

införstådda i situationen, 

respekt för patientens 

autonomi, 

symtomkontroll, 

utbildning i palliativ vård, 

tillgodose de närståendes 

behov samt ett behov av 

kontinuitet bland 

sjuksköterskor och mer 

vårdpersonal. Diskussion 

fördes även kring hur 

vårdmiljön kan optimeras 

för att bidra till lugn och 

ro. 
 

I/K 

Endacott, R., 

Boyer, C., 

Benbenishty, 

J., Nunn, M. 

Ben., Ryan, 

H., 

Chamberlain, 

W., 

Perceptions of a 

good death: A 

qualitative study 

in intensive care 

units in England 

and Israel 

Syftet var att undersöka 

faktorer som bidrog till "en 

god död". 

En multicentersudie där 

data har samlats in via 

semistrukturerade 

intervjuer både 

individuellt och i 

fokusgrupper. 45 st deltog 

i fokusgrupper och 10 st 

deltog i individuella 

intervjuer. Deltagare 

N=55 Studien belyser ett flertal 

faktorer för en god död. 

Att ge omvårdnad där 

patientens värdighet 

bibehålls ansågs vara 

viktigt. God 

symtomkontroll samt vara 

uppmärksam på “onödigt” 

behandling som enbart 

1/K 

  



 

V 

 

Boulanger, C., 

Ganz, F. D. 

2016 

England och 

Israel 

rekryterades genom ett 

strategiskt urval. 

Inklusionskriterier var 

legitimerades 

sjuksköterskor som 

arbetade på 

intensivvårdsavdelning. 

Data analyserades genom 

tematisk analys. 

 

 

leder till ökat lidande. Att 

få hinna förbereda sig 

inför döden såsom 

praktiska ting, acceptans 

inför döden och få säga 

adjö till sina närstående. 

Kommunikationens 

betydelse för både patient 

och dess närstående lyfts 

som en viktig faktor för en 

god död. 
 

Evenblij, K., 

Widdershoven, 

G. A. M., 

Onwuteaka‐
Philipsen, B. 

D., Kam, H., 

& Pasman, H. 

R. W. 2016 

Holland  

Palliative care in 

mental health 

facilities from the 

perspective of 

nurses: a mixed-

methods study 

Syftet med denna studie var 

att utforska sjuksköterskor 

upplevelser kring palliativ 

vård och att identifiera 

hinder för att tillhandahålla 

palliativ vård till patienter 

inom psykiatrin i Holland.  

Studiens design är en 

mixed method. 598 

sjuksköterskor erbjöds att 

delta via email. 20 

mailadresser var inaktiva, 

åtta avböjde att delta, 33 

arbetade ej längre inom 

psykiatrin. Av resterande 

537 deltagare fyllde 137 st 

i enkäten. Nio av dessa 

deltog i en djupgående 

intervju. Initialt utfördes 

en tvärsnittstudie för att 

utforska frekvensen och 

den palliativa vården inom 

psykiatrin. Därefter 

utfördes djupintervjuer för 

att utforska resultatet 

ytterligare. Deltagarna till 

djupintervjun hade lämnat 

kontaktuppgifter via 

enkäten.  

N=137 

N=9 

Att försöka reparera 

förlorade relationer ansågs 

vara en viktig komponent 

för en god död. Spirituell 

vägledning är även utv 

vikt då många psykiskt 

sjuka tenderar till att 

reflektera över meningen 

med livet och vill lösa 

tidigare problem. Vid 

psykisk sjukdom kan god 

symtomkontroll vara 

problematisk då 

exempelvis smärta kan ge 

andra uttryck. Goda 

kunskaper i 

kommunikation ansågs 

vara viktigt då patienterna 

kan ha svårt att hantera 

besked. Belyser 

vårdmiljön som en faktor 

för en god död. 

1/K  



 

VI 

 

Den kvalitativa datan 

analyserades med tematisk 

kodning enligt Braun & 

Clarke. 

 

 

 

 

Ghaljeh, M., 

Iranmanesh, 

S., Nayeri, 

N.D., Tirgari, 

B., & 

Kalantarri, B. 

2016 

Iran  

Compassion and 

care at the end of 

life: 

oncology nurses’ 

experiences in 

South-East Iran  

Syftet med studien var att 

utforska sjuksköterskornas 

erfarenheter av att ta hand 

om döende patienter i Iran. 

Data analyserades med 

hjälp av en 

fenomenologisk 

hermeneutisk design. 

Sjuksköterskorna valdes ut 

genom snöbollsurval och 

skulle ha erfarenhet av att 

ta hand om patienter i 

livets slut. Det utfördes 

individuella djupgående 

halvstrukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades med hjälp av 

principerna om 

fenomenologisk 

hermeneutik som 

utvecklats av Ricoeur 

(1976). 
 

N=10 Studien belyser vikten av 

att se patienten som en 

unik individ och att 

vården ska ske med 

holistiskt förhållningssätt 

för en god död. Acceptans 

inför döden lyft som en 

viktig faktor likväl som 

god relation med 

sjuksköterskan samt tydlig 

kommunikation och 

förtroende. 
 

1/K  

Holms, N., 

Milligan, S., & 

Kydd, A. 

2014 

Skottland 

A study of the 

lived experiences 

of registered 

nurses who have 

provided end-of-

life care within an 

intensive care unit 

Studiens syfte var att 

utforska 

intensivvårdssjuksköterskans 

upplevda erfarenhet av att ha 

vårdat döende patienter inom 

intensivvården.  

Ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt där data 

samlades in genom 

halvstrukturerade 

djupgående intervjuer. 

Individerna valdes med 

användning av en icke-

sannolikhet, 

N=5 God kommunikation är 

oerhört viktigt både i 

teamet men även mellan 

vårdpersonal och patient 

med närstående. 

Intensivvårdsavdelningens 

miljö hade en inverkan på 

vården, sjuksköterskan 

1/K  



 

VII 

 

bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier för 

deltagarna var 

intensivvårdssjuksköterska 

som arbetar hel- eller 

deltid, arbetar regelbundet 

inom intensivvården och 

har vårdat en döende 

patient inom de senaste 

två åren. Om 

sjuksköterskan kände sig 

obekväm eller orolig att 

tala vård i livets slutskede 

uteslöts denna från 

studien. Dessa 

analyserades med 

användning av tematisk 

innehållsanalys. 

 

 

upplevde att miljön inte 

främjade en god död. 
 

Jahr Svendsen, 

S., Landmark, 

B., & Karine 

Grov, E. 

(2017). 

Norge 

Dying patients in 

nursing homes: 

nurses provide 

"more of 

everything" and 

are "left to deal 

with everything 

on their own" 

Syftet med studien är att 

beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet av döende 

patienter i vårdhem. 

Forskningsfrågorna 

undersöker vad som krävs 

för att ge optimal behandling 

och vård i slutet av livet 

Studien är utav en 

explorativ och deskriptiv 

design. Författarna 

beskriver svårigheter att 

rekrytera tillräckligt antal 

deltagare med erfarenhet 

av palliativ vård. 12 

sjuksköterskor 

rekryterades och delades 

in i tre fokusgrupper. En 

vägledande intervjuguide 

användes under samtalet. 

Guiden baserades på 

N=12 En god död innebär att ta 

hand om både patient och 

närstående. Att vara 

närvarande ansåg vara en 

faktor för god död. 

Vården ska ske ur ett 

holistiskt synsätt. 
 

I/ K  



 

VIII 

 

ämnen som framkommit 

ur litteratur och forskarnas 

erfarenhet. Analysen har 

inspirerats av Gadams 

filosofiska hermeneutik. 
 

Kongsuwan, 

W., Matchim, 

Y., Nilmanat, 

K., Locsin, R. 

C., Tanioka, 

T., & 

Yasuhara, Y. 

2016 

Thailand 

Lived experience 

of caring for 

dying patients in 

emergency room. 

Syftet med studien var att 

beskriva betydelsen av 

sjuksköterskans levda 

erfarenhet av att ta hand om 

kritiskt sjuka och döende 

patienter på en 

akutvårdsavdelning. 

En hermeneutisk 

fenomenologisk studie 

med ändamålsenligt och 

snöbollsurval. Individuella 

intervjuer med öppna 

frågor. Inklusionskriterier 

var att sjuksköterskan ska 

ha arbetat minst 2 år på 

akutavdelning, ha 

erfarenhet av att vårda 

kritiskt sjuka och döende 

patienter, kunna beskriva 

sina erfarenheter samt vara 

villig att delta i studien.. 

För att analysera data 

användes van Manens 

tillvägagångssätt. 

N=12 Kriterier för en god död är 

god symtomlindring, 

acceptans och 

förberedelse inför döden 

samt god vårdmiljö. 

Att dö på akuten ses som 

ett misslyckande. 

Sjuksköterskorna 

beskriver att palliativ vård 

prioriteras bort på grund 

av personal- och tidsbrist.. 

En god död kunde uppnås 

på akuten om rätt 

förutsättningar fanns. 

 

 

II/K  

Miyashita, M., 

Kawakami., 

S., Kato, D., 

Yamashita, H., 

Igaki, H., 

Nakano, K., 

Kuroda, Y., & 

Nakagawa, K. 

2015. 

Japan 

The importance of 

good death 

components 

among cancer 

patients, the 

general 

population, 

oncologist, and 

oncology nurses 

in Japan: patient 

Syftet med studien är att 

jämföra komponenter för en 

god död bland 

cancerpatienter, den 

allmänna befolkningen, 

onkologer och 

onkologsjuksköterskor samt 

utforska vilka patienter som 

föredrar att kämpa emot 

cancern 

En icke kontrollerad studie 

där tvärsnittsstudier 

använts genom anonyma 

självrapporterade enkäter. 

Deltagarna samlades in 

genom konsekutivt urval. 

Inklusionskrterier var; 

patient hade cancer, 

patient är minst 20 år, 

ansvarig läkare förstod att 

N=366 

(104) 

Resultatet visar att det 

finns olika komponenter 

för god död. 

Sjuksköterskan anser att 

kontinuitet bland 

vårdpersonalen är en 

komponent för god död. 

Att uppnå fysisk samt 

psykisk bekvämlighet är 

andra komponenter. Att 

I / P  



 

IX 

 

prefer “fighting 

against cancer” 

.  

patient inte hade några 

funktionsnedsättningar 

och ansvarig läkare ansåg 

att patient var kapabel att 

slutföra enkäten. 

Effektstorleken 

beräknades med Cohens D 

och Wilcoxon rank 

sumtest. Summan av 

procentsatsen beräknades 

för varje attribut av 

komponenterna i en god 

död av grupper och 

beräknade skillnader från 

patienter till var och en av 

de andra grupperna. 

Slutligen utfördes flera 

regressionsanalyser för att 

utforska variabler 

associerade med patienter 

som ville "bekämpa 

cancer".  

acceptera situationen och 

uppnå en god relation med 

de närstående ansågs även 

vara utav vikt. 
 



 

X 

 

Oliver, T., & 

O'Connor, S.-

J. 

2015 

England 

Perceptions of a 

"good death" in 

acute hospitals  

Syftet med denna studie var 

att undersöka allmän 

sjuksköterskans 

uppfattningar och 

erfarenheter av en god död 

på en akutvårdsavdelning. 

Fenomenologiskt 

tillvägagångssätt för att 

undersöka, förstå och 

beskriva deltagarnas 

erfarenheter. Målmedvetet 

urval för att rekrytera 

lämpliga personer till 

studien. Ett frågeformulär 

med öppna 

frågeställningar användes 

för att samla in data 

genom djupgående 

intevjuer. Data 

analyserades genom 

användning av Nolans 

analysmetod. 

N=13 Teman som identifierades 

var: 

Kommunikation; När en 

patient var döende, var 

kommunikation viktig för 

samtliga individer så att 

alla berörda kunde 

förbereda sig för döden. 

Vårdmiljön: sjukhuset 

ansågs som fel plats att dö 

på. Medarbetarnas 

kunskaper: utbildning 

bidrar till bättre 

symtomhantering och 

kommunikationsförmåga. 

Symtomhantering: 

Samtliga sjuksköterskor 

uppgav att en god död var 

när patienten var fri från 

smärta och lidande.  

I/K 

Omar Daw 

Hussin, E., 

Wong, L. P., 

Nurses’ 

perceptions of 

barriers and 

Att undersöka sjukskötskans 

uppfattning av hinder och 

förutsättningar vid vård i 

Studien använde sig av en 

tvärsnittsdesign. Samtliga 

sjuksköterskor som var 

N=533 

(255 

tillfrågades 

För att bedriva vård med 

god död som resultat 

krävs optimerad 

I/P 

  



 

XI 

 

Chong, M. C., 

& 

Subramanian, 

P. 

(2018) 

Malaysia 

facilitators and 

their associations 

with the quality of 

end-of-life care. 

livets slutskede samt deras 

associationer kring kvalitet 

vid vård i livets slutskede 

avdelningsanställda med 

minst 1 års 

arbetslivserfarenhet 

inkluderades i studien. 

Frågeformulärets 

innehåller två modifierade 

enkäter som översatts från 

engelska till malaysiska. 

Resultatet analyserades 

med hjälp av tematisk 

analys. 
 

men ville 

inte delta) 

kommunikation, 

utbildning, mer personal 

samt tydligare vägledning. 

De beskriver vidare att 

patientens prognos ska 

tydliggöras och att 

aggressiv behandling bör 

avslutas. Vårdmiljön samt 

kontinuitet bland 

sjuksköterskorna var även 

faktorer för en god död. 
 

Rui-Shuang 

Z., Qiao-Hong 

G., Feng-Qi 

D., Owens, 

R.G. 

2015 

Kina   

Chinese oncology 

nurses' experience 

on caring for 

dying patients 

who are on their 

final days: A 

qualitative study 

Syftet med studien är att 

belysa kinesiska 

onkologisjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda 

döende cancerpatienter. 

En deskriptiv design där 

forskarna använt sig av 

bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier var att 

personalen skulle ha haft 

kontakt med en patient 

med cancer i behov av 

palliativ vård de senaste 6 

månaderna, vara över 18 

år, villig att delta i studien 

samt kunna tala kinesiska. 

Individuella 

semistruktrerade intervjuer 

utfördes med en 

intervjuguide skapad för 

denna studie. Data 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

N=28 En god död ansågs vara 

att ge god omvårdnad 

såsom symtomkontroll, 

munvård och undvikande 

av aggressiv behandling. 

Spirituellt stöd, där 

patientens religiösa 

bakgrund 

uppmärksammas likväl 

som deras sociala 

relationer. Bibehållen 

värdighet, även när patient 

förlorat medvetandet. 

Kommunikation och 

Information, där både 

patient och anhöriga är 

informerade så de kan 

förbereda sig. 

I/K 

  

Su, A., Lief, 

L., Berlin, D., 

Cooper, Z., 

Beyond Pain: 

Nurses’ 

Assessment of 

Syftet med studien var att 

kontrollera sjuksköterskans 

bedömning av upplevda 

Data samlades in 

retroaktivt från 

sjuksköterskor. 

N= 100 (4) Resultatet belyser 

symtomlindring som en 

faktor för en god död. Att 

I/K 

  



 

XII 

 

Ouyang, D., 

Holmes, J., 

Maciejewski, 

R., 

Maciejewski, 

PK., & 

Prigerson, HG. 

2018 

USA 

Patient Suffering, 

Dignity, and 

Dying in the 

Intensive Care 

Unit 

symtom hos patienten under 

dess sista vecka i livet 

kopplat till sjuksköterskans 

upplevda lidande och 

värdighet hos patienten. 

Utbildad personal 

identifierade 

sjuksköterskor som 

omhändertagit en patient i 

livets slut under 

föregående vecka under ett 

12 timmarsskifte. 100 av 

104 st sjuksköterskor gick 

med på att delta. En 

strukturerad intervju 

utfördes med 

sjuksköterskan.  

Intervjuguiden 

utvecklades av 

forskaren.  Medicinska 

journaler granskades för 

att uppnå patient 

demografisk information, 

diagnoser och vård som 

mottogs under patientens 

senaste vecka. Data 

analyserades genom 

klusteranalys. 

avsluta livsförlängande 

behandling sista veckan i 

livet då det bidrog till ökat 

lidande ansågs vara 

viktigt. Lidandet kan 

komma ha en påverkan 

patientens värdighet. 
 

Terkamo-

Moisio, A., 

Kvist, T., & 

Pietila, A.-M. 

2016 

Finland  

Autnomy and 

human dignity are 

key features of a 

good death in 

finnish nurses 

conception 

Syftet med studien är att 

undersöka finska 

sjuksköterskors 

uppfattningar om en god 

död.  

En fenomenologisk 

deskriptiv studie. 

Forskarna till studien har 

själva designat en 

webbaserad frågeguie där 

deltagarna till studien 

rekryterades via sociala 

medier. Inklusionskriterier 

var att denne ska vara 

utbildad sjuksköterska, 

över 18 år och ha 

n=82 Den döende personens 

autonomi och mänskliga 

värdighet lyfts som 

viktiga faktorer för en god 

död. Resultatet byggdes 

på fyra kategorier: respekt 

för ens autonomi och 

mänsklig värdighet, 

egenskaper för en god 

död, förberedelse för död 
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tillräckliga kunskaper på 

finska för att kunna utföra 

guiden. Data analyserades 

med användning av 

Martons sju stegs metod 

och diskuterades sedan 

med övrig författare. 

och kontextuella aspekter 

av en god död. 
 

Velarde-

García, J.F., 

Luengo-

González, R., 

González-

Hervias, R., 

Cardenete-

Reyes, C., 

Alvarado-

Zambrano, G., 

& Palacios-

Ceña, D. 

2016 

Spanien 

Facing death in 

the intensive care 

unit. A 

phenomenological 

study of nurses’ 

experiences 

Syftet med studien var att 

beskriva hur 

intensivvårdssjuksköterskan 

hanterar patientens död 

Studie med 

fenomenologisk design. 

Det utfördes två faser av 

datainsamling. Den första 

fasen bestod av en 

pilotstudie som en första 

kontakt med 

sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning 

med ändamålsenligt urval. 

Den andra fasen bestod av 

att ytterligare granska de 

intressanta områdena med 

snöbollsurval. 

Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor med minst 

1 års erfarenhet att ta hand 

om kritiskt sjuka patienter 

samt erfarenhet av att ha 

vårdat patienter i livets 

slut. Individuella, 

ostrukturerade intervjuer 

genomfördes på spanska. 

Data analyserades med en 

Amedeo Giorgi (1997) 

N= 22 Tre teman identifierades; 

att acceptera 

förväntningar kring 

prognos, acceptera åldern 

för döden samt att uppleva 

känslomässig tillhörighet. 

 

En god död uppnåddes om 

patienten var äldre och 

döden var väntad. Det 

fanns svårigheter för 

acceptans om patienten 

var ung. Att bli 

känslomässigt involverad 

upplevdes som både en 

fördel och nackdel för 

vårdandet. 
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analysmetod för 

fenomenologiska studier.  
 

Young1, A., 

Froggatt, K., 

& Brearley, 

SG. 

2017 

England  

‘Powerlessness’ 

or ‘doing the right 

thing’ – Moral 

distress among 

nursing home 

staff caring for 

residents at the 

end of life: An 

interpretive 

descriptive study  

Syftet är att beskriva hur 

vårdpersonalens upplevelse 

av utsatthet när de vårdar 

boende i livets slutskede. 

Studien är utav en 

tolkningsmässig deskriptiv 

design där 

semistrukturerade 

intervjuer användes. Sex 

vårdboenden valdes 

slumpmässigt där fyra 

valde att delta. Samtlig 

vårdpersonal bjöds in för 

att delta och de 

intresserade kontaktade 

forskaren för intervju. 

Braun & Clarkes 

analysprocess för tematisk 

analys användes för att 

analysera insamlade data. 
 

N=16 Fyra kategorier framkom 

genom analysen; stödja, 

vårda, kommunicera och 

att relatera till de boende. 

Vårdmiljö diskuteras där 

vissa sjuksköterskor 

menade att en god död ej 

kunde uppnå på sjukhus. 

Att bli vårdad i hemmet 

bidrog till mer realistiska 

förväntningar. 
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