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”Du betyder något därför att du är du. 

Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv, 

och vi ska göra allt vi kan för att inte bara hjälpa dig att dö i frid 
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”You matter because you are you,  

and you matter to the end of your life. 

We will do all we can not only to help you die peacefully,  

but also to live until you die” 
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SAMMANFATTNING 

 

Världens åldrande befolkning innebär att fler människor i framtiden kommer befinna sig på 

den långsamma vägen mot döden. Genom att lindra lidande och främja livskvalitet kan palli-

ativ vård optimera möjligheten för en god död. Sjuksköterskan tillhör den största yrkesgrup-

pen inom palliativ vård och har en nyckelposition att påverka hur god döden blir. Palliativ 

vård ges utifrån olika former, allmän- och specialiserad palliativ vård. Den vård som ges ska 

oavsett specialisering utgå ifrån samma mål och kvaliteten på vården ska inte spegla orga-

nisatoriska skillnader. Sjuksköterskor som idag arbetar inom palliativ vård har olika utbild-

ningar, erfarenheter och vårdar personer som befinner sig i livets slutskede i olika utsträck-

ning vilket kan påverka den vård som ges. Det är därför av vikt att beskriva hur sjuksköters-

kor inom allmän- och specialiserad palliativ vård uppfattar begreppet ”en god död”. 

 

Syftet med studien var att utifrån olika vårdformer, inom vilket det bedrivs en allmän respek-

tive specialiserad palliativ vård i livets slutskede, beskriva likheter och skillnader i sjukskö-

terskors uppfattning av begreppet ”en god död”. Studien genomfördes med en kvalitativ in-

duktiv ansats och är deskriptiv i sin utformning. Semistrukturerade individuella intervjuer 

utfördes med 12 sjuksköterskor, åtta från verksamheter där det bedrivs allmän palliativ vård 

och fyra från verksamheter där det bedrivs specialiserad palliativ vård. Intervjuerna analy-

serades genom Graneheim och Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att det fanns både likheter och skillnader i sjuksköterskors uppfattning av 

begreppet ”en god död”. Likheterna synliggjordes genom gemensamma kategorier. Dessa var: 

En död utan lidande, En död som är förenlig med den döende personens egna önskemål inför 

döden, En död som är förväntad och införstådd av den döende personen och alla runtomkring, 

Att bli bemött och behandlad som en människa inför döden, Att få möjlighet till lugn och av-

skildhet i en familjär miljö samt Att få stöd från och kunna förlita sig på sjukvårdspersonalen. 

Likheterna synliggjordes också i underkategorier, där fler är gemensamma för sjuksköterskor 

inom både allmän- och specialiserad palliativ vård. Skillnader i hur ”en god död” uppfattas 

illustreras genom skilda underkategorier men också genom olikheter inom underkategorier. 

 

Studien visade att en god död i stora drag uppfattas lika bland sjuksköterskor inom allmän- 

och specialiserad palliativ vård och att skillnaderna ligger i de mer specifika delarna av en god 

död samt i de förutsättningar som finns inom respektive vårdform. Sjuksköterskors förutsätt-

ningar att arbeta för en god död påverkas därmed av organisatoriska skillnader och vården 

riskerar att bli ojämlik. Studien tillför trots detta hopp inför framtidens palliativa vård ef-

tersom ett palliativt förhållningssätt avspeglas inom både allmän- och specialiserad palliativ 

vård. För att göra möjligheten till ”en god död” mer jämlik i framtiden bör fokus ligga på att 

förbättra förutsättningarna inom verksamheter där det bedrivs allmän palliativ vård. 

 

 

Nyckelord: god död, kvalitativ innehållsanalys, palliativ vård, sjuksköterskors uppfattningar, 

vård i livets slutskede.



                       

 

ABSTRACT 

 

As a result of the worlds’ aging population the future will bring more people on the slow pace 

to death. Palliative care optimizes the opportunity for a good death by alleviating suffering 

and promoting quality of life. Nurses are the largest occupational group in palliative care and 

have a key position to influence how good death becomes. Palliative care is given on the basis 

of specialization, general- and specialized palliative care. The care should be given by equiv-

alent goals regardless of specialization. It should not reflect organizational differences. Nurses 

who currently work in palliative care have different training, experience and care for people 

who are in their final stage of their lives in varying extent, which can affect the care given. It 

therefore of importance to describe how nurses in general- and specialized palliative care per-

ceives the concept of a good death. 

The aim of the study, based on different types of care in which is conducted general- and spe-

cialized palliative care, was to describe similarities and differences in nurses’ understandings 

of the concept a good death. The study was conducted using a qualitative inductive approach 

with a descriptive design. Semi-structured individual interviews were conducted with 12 

nurses, eight from within general palliative care and four from within specialized palliative 

care. The interviews were analyzed using the Graneheim and Lundman approach for qualita-

tive content analysis. 

The result showed there are both similarities and differences in nurses’ understandings of the 

concept a good death. The similarities were clarified through common categories. They were: 

A death without suffering, A death compatible with the dying persons own requests, A death 

that is expected and agreed among the dying person and everyone around, To be treated as a 

human being, To get the opportunity of calmness and privacy in a familiar environment and 

To get support from and feel reliance to healthcare personnel. Similarities were also clarified 

through subcategories, where several are common among nurses working in both general- and 

specialized palliative care. Differences in the perception of a good death are illustrated 

through diverse subcategories and also within subcategories. 

In conclusion the study shows the concept good death to be perceived in largely the same way 

by nurses working in general- and specialized palliative care. The differences lie within the 

more specific elements of a good death and in the condition that exist in each form of care. 

Nurses’ abilities to work for a good death are influenced by organizational differences and 

palliative care is at risk to become unequal. Despite this the study adds hope to the future of 

palliative care as a palliative approach is reflected in both general- and specialized palliative 

care. To make the possibility of a good death more equitable in the future the focus should be 

on improving conditions within general palliative care. 

 

Keywords: end-of-life care, good death, nurses’ understandings, palliative care, qualitative 

content analysis. 
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INLEDNING 

 

I arbetet som sjuksköterskor inom specialiserad palliativ hemsjukvård och medicinsk sluten-

vård möter vi och vårdar dagligen personer som är på väg mot, eller som befinner sig i livets 

slutskede. Tillsammans med kollegor vårdar vi dessa personer med, vad vi tror, samma under-

förstådda och gemensamma mål om en god död. Vår erfarenhet är dock att vägen mot döden 

ser olika ut för personer inom olika vårdformer. Övergripande vårdinriktning inom olika vård-

former, förutsättningar att bedriva en god vård i livets slutskede samt utbildning och erfaren-

het hos hälso- och sjukvårdspersonalen spelar säkerligen roller i detta. Vad som uppmärk-

sammat oss är att det även kan finnas olika uppfattningar inom olika vårdformer av vad be-

greppet ”en god död” innebär. Eftersom alla patienter har rätt till vård på lika villkor och god 

vård i livets slutskede är det därför av vikt att belysa hur begreppet uppfattas inom olika vård-

former. Som sjuksköterskor vårdar vi personer med livshotande sjukdom under dygnets alla 

timmar och har därför en stor betydelse för att inverka på hur god döden faktiskt blir. Vi öns-

kar därför genom föreliggande studie, utifrån olika vårdformer, beskriva likheter och skillna-

der i sjuksköterskors uppfattning av detta begrepp.  

BAKGRUND 

 

Döden i samhället 

 

I Sverige avlider omkring 90 000 personer årligen, en siffra som varit någorlunda konstant 

sedan slutet på 1980-talet. Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken 

följt av tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2015; Statistiska Centralbyrån [SCB], 2015a). Av 

alla dödsfall inträffar dryga 70 procent hos personer som är 75 år eller äldre och det beräknas 

att omkring 80 procent avlider i det som benämns som den långsamma och förväntade döden 

till följd av långvarig sjukdom och åldrande (Socialstyrelsen, 2015). Även om den årliga nat-

ionella dödsiffran varit konstant de senaste decennierna är det ett faktum att människan, både 

ur ett nationellt och internationellt perspektiv, lever allt längre (SCB, 2015a; Socialstyrelsen, 

2015; World Health Organization [WHO], 2011), mycket till följd av framsteg inom forsk-

ning på sjukvårdsområdet (Socialstyrelsen, 2015). Andelen äldre personer, över 65 år, har i 

Sverige ökat från att i början av 1900-talet utgöra dryga åtta procent av hela befolkningen till 

att år 2014 utgöra nästan en femtedel (SCB, 2015b). I framtiden förväntas andelen äldre i Sve-

riges befolkning öka ytterligare till att år 2060 utgöra en fjärdedel av befolkningen (SCB, 

2015a). Internationell statistik visar samma tendens i ökning och den allra största ökningen 

förväntas bli bland de allra äldsta (WHO, 2011). I takt med att människor lever längre kom-

mer antalet personer med långvarig och livshotande sjukdom att öka (Socialstyrelsen, 2015). 

Det innebär att fler personer kommer befinna sig i eller på väg mot döden och åtgärder för att 

garantera en så optimal död som möjligt kommer sannolikt vara en angelägenhet i framtiden.  

I den vetenskapliga litteraturen används fler begrepp för benämning av en optimal död, där-

ibland värdig död, god död, fridfull död och hälsosam eller sund död (Socialstyrelsen, 2004). 

Av begreppen är det god död som idag torde vara det mest använda (Ternestedt, 2013) och 

även det begrepp som kommer att användas genomgående i föreliggande studie. Oavsett vil-

ket begrepp som används innefattar dessa inte enbart själva dödsögonblicket utan även tiden 

innan och efter döden (Socialstyrelsen, 2004). I föreliggande studie används begreppet ”en 

god död” synonymt med detta förhållningssätt.  
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Synen på döden i samhället 

Synen på döden har under det senaste århundradet präglats av tre olika perspektiv som for-

mats av det samhälle och den tid som människan levde och lever i (Magnusson, 2000; Walter, 

1994). I början av 1900-talet levde människan i ett jordbrukssamhälle där medellivslängden 

var betydligt kortare än idag till följd av att sjukdomar som idag är väsentligen lättbehandlade 

kunde vara dödliga. Livet levdes till stor del i hemmet där både födelse och död inträffade. 

Religionen och tron på liv efter döden var stor och döden var en naturlig del av livet. Döden 

ansågs vara en religiös händelse och präglades av det traditionella perspektivet på döden 

(Magnusson, 2000; Walter, 1994). Jordbrukssamhället ersattes med tiden av det moderna 

samhället. I takt med medicinsk utveckling kunde fler sjukdomar som tidigare varit dödliga 

botas och människans livslängd ökade. Den medicinska utvecklingen ledde till att döden flytt-

ades från människans vardag i hemmet till sjukhus eller institution (Magnusson, 2000). Synen 

på döden ändrades från att vara en religiös händelse till att vara en medicinsk händelse och 

döden sågs i vissa fall som ett misslyckande (Magnusson, 2000; Walter, 1994). Dagens sam-

hälle beskrivs som det postmoderna samhället där framsteg inom både teknologi och medicin 

har förbättrat livsvillkoren ytterligare. Samhället karakteriseras av en stark individualism där 

människan vill vara medbestämmande över sin egen död. Döden ses idag som en privat hän-

delse och har till stor del flyttats tillbaka till hemmet (Magnusson, 2000).  

 

En god död 

 

Begreppet god död och dess utveckling har influerats av psykiatern och tanatologen Avery D 

Weisman och hans forskning inom området. Genom sitt arbete med döende människor be-

skrev han under 1960- och 70-talet döden och myntade det engelska begreppet ”an appro-

priate death” som på svenska får betydelsen en lämplig, passande eller människovärdig död 

(Rinell Hermansson, 1990; Socialstyrelsen, 2004). Weisman menade att samhället genom 

omskrivningar av döden har en tendens att förneka det naturliga och verkliga i döendet, tro-

ligen för att hindra människan från att konfronteras med sin egen dödlighet. Döden är något 

som händer andra, inte en själv eller någon i ens närhet. Människan kan inte leva med att ig-

norera dödens realitet men kan inte heller fungera utan en viss grad av undvikande av döden. 

Weisman menade vidare att människan innerst inne vet att den någon gång kommer dö och att 

det därför är viktigt med vetskap om vilken död som är den bästa för den enskilde personen. 

Centralt i Weismans forskning är att det enbart är den enskilda personen själv som vet vad en 

god död innebär för honom eller henne (Weisman, 1974). Ett frågetecken i denna ståndpunkt 

är om människor som närmar sig livets slutskede och döden faktiskt vet hur de vill att den 

sista tiden i livet ska vara. Kanske är det så att man aldrig har tänkt på det och kanske är det 

en regel snarare än ett undantag att personer som befinner sig i eller på väg mot livets slut-

skede inte vet hur de vill att döden faktiskt ska vara.  

Weisman menade vidare, den enskilde personens uppfattning av vad som utgör en god död till 

trots, att det finns kännetecknande attribut på vad en god död utgörs av. Dessa attribut är 

medvetenhet, acceptans, lämplighet och rätt tidpunkt. Medvetenhet innebär att personen ska 

komma till insikt om att sjukdomen inte går att bota och att den därigenom kommer att leda 

till döden. Acceptans betyder att personen ska komma till ro med och acceptera döden. Lämp-

lighet symboliserar personens egna värden och preferenser, att döden sker i enlighet med per-

sonens egna önskemål. Rätt tidpunkt innebär att döden inträffar när ingenting annat än döden 

upplevs som meningsfullt (Weisman, 1974). Weisman utvecklade sex frågor att användas i 

retrospektiv utvärdering av hur god döden blivit. Dessa vilar på sex grundläggande kriterier 
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för att uppnå en god död och innefattar om personen fått en adekvat medicinsk vård och 

smärtlindring, hur fullständigt personen kunde leva sitt liv till dödsögonblicket, i vilken ut-

sträckning personen kunde behålla betydelsefulla relationer under livets sista tid, om personen 

dog med bevarad självbild och en känsla av personligt värde, om det fanns tecken på konflikt-

lösning och om personen samtyckte till att dö till följd av att det inte ansågs finnas något mer 

att leva för (Weisman, 1974). Weismans beskrivning av en god död är väsentlig än idag, trots 

att det gått fler decennier sedan hans forskning. Han kan genom sin ståndpunkt att det enbart 

är den enskilde personen själv som vet vad som är en god död för honom eller henne ses som 

något av en föregångare till det postmoderna perspektiv på döden som råder idag. Vad som 

också är av värde för en god död som begrepp är det nutida samhällets syn på och uppfattning 

av en god död. 

Samhällets uppfattning av en god död 

Precis som synen på döden har förändrats i samhället över tid har även synen på vad som ut-

gör en god död förändrats (Granda-Cameron & Houldin, 2012; Kehl, 2006). Även om det 

finns många gemensamma attribut för vad en god död utgörs utav så finns det även många 

attribut som skiljer sig åt. Olika saker är, med andra ord, olika viktiga för olika människor i 

döendet (Goldsteen et al., 2006; Granda-Cameron & Houldin, 2012 ). Skillnader i uppfattning 

av vilka attribut som utgör en god död ses mellan personer med olika etnicitet, kultur och re-

ligion (Goldsteen et al., 2006; Morita et al., 2015). Skillnader ses utifrån trosuppfattning där 

personer med en tro på ett fortsatt liv efter döden har en annan upplevelse av döendet än per-

soner utan tron på ett fortsatt liv (Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith & Sixsmith, 2007 ). För 

personer med en stark religiös tro innebär döden även en chans att träffa en högre makt (Ko, 

Cho, Perez, Yeo & Palomino, 2013; Ko, Kwak & Nelson-Becker, 2015). Det finns också 

skillnader utifrån den situation olika personer befinner sig i när döendet nalkas. För vissa kan 

döden till följd av ålder, sjukdom eller lidande vara önskad och därmed ses som ett hopp och 

för andra är det en möjlighet att återse en avliden maka eller make (Gott, Small, Barnes, 

Payne & Seamark, 2008). Åldern hos den döende personen spelar också roll där högre ålder 

sätts samman med en mer positiv syn på döden eftersom den då speglar en naturlig del i livet 

(Axelsson, Randers, Lundh Hagelin, Jacobson & Klang, 2012; Miyashita et al., 2008a; Ter-

nestedt & Franklin, 2006). Nedan sammanfattas attribut som beskrivs som viktiga för en god 

död i den vetenskapliga litteraturen utifrån äldre människors, personer med livshotande sjuk-

dom, närståendes, sjukvårdspersonals och allmänhetens perspektiv. 

Medvetenhet 

Att vara medveten och införstådd med att döden är nära förestående är omtvistat. Det beskrivs 

som en viktig aspekt av en god död bland allmänheten, personer med livshotande sjukdom, 

närstående och sjukvårdspersonal (Costello, 2006; Gott et al., 2008; Holdsworth, 2015; Ri-

etjens, van der Heide, Intwuteaka-Philipsen, van der Maas & van der Wal, 2006). Samtidigt 

anses det bland andra som mindre viktigt och några föredrar att inte veta alls (Akechi, et al., 

2012; Gott et al., 2008; Wiegand & Petri, 2010). Hos de som är medvetna om dödens närhet 

finns ibland en vilja att förtränga döden eftersom det genom att distansera sig själv från döden 

blir ett sätt att kunna fokusera på livet och på att leva (Axelsson et al., 2012). Bland sjuk-

vårdspersonal finns en tanke kring att döden måste vara önskad för att den ska kunna ses som 

god (Costello, 2006) och närstående nämner även att döden måste komma vid rätt tidpunkt i 

livet för att kunna vara god (Wiegand & Petri, 2010). 

Att vara förberedd 

Att vara förberedd på döden beskrivs som viktigt ur olika aspekter. Personer med livshotande 

sjukdom beskriver det som viktigt att hinna ordna med praktiska saker som begravning och 

testamente, säkra framtiden för närstående och hinna slutföra andra viktiga saker som på-
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börjats (Aspinal, Hughes, Dunckley & Addington-Hall, 2006; Goldsteen et al., 2006; Gott et 

al., 2008; Hattori & Ischida, 2012; Lloyd-Williams et al., 2007). Samtidigt anses det också 

som viktigt att hinna umgås med och ta farväl av närstående (Gott et al., 2008; Ko et al., 

2013) och att förbereda sig mentalt och andligt (Aspinal et al., 2006). Uppfattningen att vara 

förberedd för döden delas av några närstående (Lee, Woh & Goh, 2013; Miyashita et al., 

2008b) medan andra närstående inte upplever förberedelse som lika viktigt (Hirai et al., 

2006). Hos de närstående som upplever förberedelse som viktigt anses mental förberedelse 

inför döden, att få framföra egna synpunkter på döden och att få tid att förbereda den egna 

begravningen som viktiga (Lee et al., 2013). Att tillmötesgå religiösa behov anses vidare som 

viktigt för vissa närstående (Lee et al., 2013; Miyashita et al., 2008b) men mindre viktigt för 

andra närstående (Hirai et al., 2006). Förberedelse för döden anses som viktigt även bland 

allmänheten och sjukvårdspersonal (Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005; Gibson et 

al., 2008; Haishan, Hongjuan, Tjeying & Xuemei, 2015; Hirai et al., 2006; Miyashita, Sanjo, 

Morita, Hirai & Uchitomi, 2007; Morita et al., 2015; Rietjens, et al., 2006). Det anses även 

viktigt att ha tid att avsluta viktiga saker som påbörjats och att få andliga behov tillgodosedda 

(Bratcher, 2010; Gibson et al., 2008). 

Att acceptera döden 

En viktig aspekt i att uppnå en god död är att döden accepteras, eftersom medvetenhet om 

dödens närhet inte per automatik innebär att den accepteras (Goldsteen et al., 2006). Sjuk-

vårdspersonal anser det som viktigt att både den döende personen och dennes närstående ac-

cepterar döden för att den ska bli så god som möjligt (Borbasi et al., 2005; Bratcher, 2010; 

Gibson et al., 2008; Griggs, 2010). Möjligheten att få ett avslut från livet lyfts av personer 

med livshotande sjukdom såväl som av allmänheten, närstående och sjukvårdspersonal (An-

dersson, Hallberg & Edberg, 2008; Gibson et al., 2008; Hirai et al., 2006; Lee et al., 2013; 

Miyashita et al., 2007; Miyashita et al., 2008b). Ett avslut kan enligt närstående uppnås ge-

nom att sammanfatta livet (Miyashita et al., 2008b), genom det känna att det är fullbordat och 

har varit meningsfullt (Lee et al., 2013) och utan ånger för någonting (Miyashita et al., 2007). 

Personer med livshotande sjukdom beskriver försök att få ett avslut genom att tänka igenom 

det egna livet med fokus på de delar av livet som medfört glädje (Andersson, et al., 2008). 

Närstående beskriver även vikten av att ge den döende personen tillåtelse att dö för att denne 

ska kunna få ett avslut på livet (Lee et al., 2013).  

Att leva tills man dör 

En god död beskrivs även utifrån att den sista tiden i livet ska vara så bra som möjligt. Att 

kunna leva livet fullt ut och uppleva livskvalitet tills det tar slut (Goldsteen et al., 2006; 

Holdsworth, 2015; Ternestedt & Franklin, 2006) även om det innebär att leva livet på ett ann-

orlunda sätt än innan (Andersson et al., 2008) anses som viktigt hos personer med livshotande 

sjukdom. Ett sätt att kunna leva livet även när omständigheterna förändras är att finna nöje i 

det vardagliga livet där vardagliga aktiviteter som att se på tv eller lyssna på radio, aktiviteter 

som man ägnat sig åt tidigare i livet, upplevs som meningsfulla (Andersson et al., 2008; 

Dwyer, Hansebo, Andershed & Ternestedt, 2011: Ternestedt & Franklin, 2006). Att känna sig 

nöjd med sitt liv och att vara stolt över saker man själv åstadkommit i livet (Andersson et al., 

2008) anses som viktigt hos personer med livshotande sjukdom. Att bibehålla hoppet trots att 

döden är nära förestående anses vidare som viktigt för att kunna leva livet tills döden inträffar 

hos personer med livshotande sjukdom såväl som hos närstående och allmänheten (Haishan et 

al., 2015; Hirai et al., 2006; Miyashita et al., 2007; Miyashita et al., 2008b). Närstående be-

skriver vidare värdet av att ha livskvalitet i livets slutskede och kunna känna att livet, trots en 

förestående död, är värt att leva (Aspinal et al., 2006; Miyashita et al., 2008b).  
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Självbestämmande 

Att bli respekterad som en individ och att själv få vara med och bestämma över den sista tiden 

i livet anses som viktigt bland allmänheten (Haishan et al., 2015; Miyashita et al., 2007; Ri-

etjens et al., 2006). Sjukvårdspersonal beskriver det som viktigt att få vetskap om hur den 

döende personen vill ha det under livets sista tid och vid dödsögonblicket för att döden ska bli 

god. Det inkluderar att veta vem eller vilka den döende personen vill ska närvara vid döds-

ögonblicket (Beckstrand, Callister-Clark & Kirchhoff, 2006; Cipoletta & Oprandi, 2014; 

Holdsworth, 2015) och var den döende personen önskar dö (Griggs, 2010; Gibson et al., 

2008; Holdsworth, 2015). När vetskapen finns om önskemålen är den viktig att ta vara på för 

att kunna tillgodose den döende personens önskemål, så långt det är möjligt (Bratcher, 2015; 

Gibson et al., 2008; Griggs, 2010; Hirai et al., 2006). Viktigt för en god död enligt sjukvårds-

personal är att även närstående accepterar och följer den döende personens önskemål (Gibson 

et al., 2008; Morita et al., 2015). Sjukvårdspersonal beskriver också vikten av att inkludera 

den döende personen och närstående i beslutsfattandet och att hålla dem informerade med ny 

information om situationen (Borbasi et al., 2005; Griggs, 2010). 

En död utan smärta och lidande 

Bland äldre människor och personer med livshotande sjukdom beskrivs en rädsla för döden. 

Rädslan utgår inte från själva dödsögonblicket utan utlöses av tankar kring hur vägen fram till 

döden; livets slutskede kommer att upplevas (Axelsson et al., 2012; Gott et al., 2008; Lloyd-

Williams et al., 2007). Ett gemensamt tema som beskrivs i relation till rädsla för att dö är att 

döden ska bli smärtsam och orsaka både fysiskt och psykiskt lidande. Det anses därför som 

viktigt för personer med livshotande sjukdom att dö utan att lida. I lidandet inkluderas såväl 

fysisk smärta och andra fysiska symtom (Hirai, et al., 2006; Gott et al., 2008; Hughes, Schu-

macher, Lacobs-Lawson & Arnold, 2008; Ko et al., 2013; Ko et al., 2015; Lloyd-Williams et 

al., 2007) som psykisk smärta eller lidande (Akechi et al., 2012; Hirai et al., 2006). Att vara 

fri från smärta, andra symtom och lidande beskrivs som viktigt även hos allmänheten, när-

stående och sjukvårdspersonal (Aleksandrova-Yankulovska & ten Have, 2015; Aspinal et al., 

2006; Beckstrand, et al., 2006; Borbasi et al., 2005; Bratcher, 2010; Cipoletta & Oprandi, 

2014; Costello, 2006; Dwyer et al., 2011; Gibson, et al., 2008; Griggs, 2010; Hirai et al., 

2006; Morita et al., 2015; Miyashita et al., 2007; Miyashita et al., 2008a; Rietjens, et al., 

2006; Shinjo et al., 2015: Wiegand & Petri, 2010). För att lindra smärta och andra symtom 

anser sjukvårdspersonal det som viktigt att arbeta proaktivt istället för retroaktivt (Griggs, 

2010). Symtomkontroll anses vidare av sjukvårdspersonal vara beroende av att andra faktorer, 

som att den sjuke personen och närstående är medveten om den förestående döden och har 

accepterat den (Borbasi et al., 2005).  

En fridfull död 

Ett tema som framkommer i den vetenskapliga litteraturen är önskemål om att få dö en fridfull 

död. Att dö fridfullt beskrivs utifrån olika sätt. Att dö en plötslig död, vilket ofta beskrivs som 

att dö i sömnen, beskrivs av personer med livshotande sjukdom, närstående och sjukvårds-

personal som idealt eftersom det indikerar på en död utan lidande (Aleksandrova-Yanku-

lovska & ten Have, 2015: Axelsson et al., 2012; Bratcher, 2010; Costello, 2006; De Jong & 

Clarke, 2009; Gibson et al., 2008; Gott et al., 2008; Hirai et al., 2006; Hughes et al., 2008; Ko 

et al., 2013; Ko et al., 2015; Lee et al., 2013; Miyashita et al., 2008b; Wiegand & Petri, 2010). 

En snabb och plötslig död anses hos närstående som idealt då det minskar risken för att bli en 

börda (Lee et al., 2013) och att dö i sömnen anses som idealt då det anses förhindra smärta 

och lidande (Aleksandrova-Yankulovska & ten Have, 2015; De Jong & Clarke, 2009; Lee et 

al., 2013). Om den döende personen har varit medvetslös en tid anses det av sjukvårdsper-

sonal som positivt då det innebär avsaknad av smärta och lidande (Costello, 2006). Även om 

det optimala för många är att dö i sömnen finns det en uppfattning hos andra att det inte är det 
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bästa sättet att dö på. Att dö en plötslig död relateras hos äldre personer och personer med 

livshotande sjukdom bland annat till rädslan för att dö ensam och för att inte bli hittad efter 

döden (Lloyd-Williams et al., 2007; Ko et al., 2015). Att dö genom plötslig svår sjukdom 

uppfattas också kunna bidra till beroende av andra om det sker genom akut sjukdom, som 

exempelvis stroke, där döendeprocessen trots plötsligt insjuknande ändå blir utdragen (Gott et 

al., 2008; Lloyd Williams et al., & 2007; Ko et al., 2015). Tidpunkten för döden beskrivs även 

bland sjukvårdspersonal i ordalag av hur länge en döende person vårdats av personalen innan 

döden inträffar. En död som inträffar för snabbt och utan förvarning kort efter att personen 

blivit inlagd anses som dålig eftersom det innebär att varken den döende personen, närstående 

eller sjukvårdspersonal är förberedd på döden (Costello, 2006). 

En naturlig död 

Att dö en naturlig död beskrivs som att döendet är en naturlig del av livet och innebär bland 

personer med livshotande sjukdom, närstående och allmänheten även att dö utan någon form 

av mediciner eller annan livsuppehållande behandling (Hirai et al., 2006; Ko et al., 2013; Ko 

et al., 2015; Lee et al., 2013; Miyashita et al., 2007). Närstående ser bland annat behandling 

med antibiotika, vasopressorer och intravenös vätsketillförsel samt behandling med cytosta-

tika som barriärer till en god död om de ges under de sista två veckorna av livet (Miyashita et 

al., 2008a). Hos sjukvårdspersonal delas uppfattningen att en fridfull död innebär avsaknad av 

livsuppehållande behandling, däribland hjärt- och lungräddning, hos personer som är döende 

(Borbasi et al., 2005; Costello, 2006). 

Miljömässiga aspekter 

En aspekt i att dö en naturlig och fridfull död utan smärta och lidande som beskrivs i den ve-

tenskapliga litteraturen handlar om den fysiska miljö där döendet sker. Allmänheten och när-

stående menar att dö med fysisk bekvämlighet är väsentligt för att förhindra smärta och li-

dande (Haishan et al., 2015; Lee et al., 2013; Miyashita et al., 2007; Miyashita et al., 2008b). 

Ett lugnt, rymligt och enskilt rum för den döende och närstående beskrivs av sjukvårdsper-

sonal som idealt för en god död när döden sker inom slutenvården (Beckstrand et al, 2006; 

Borbasi et al., 2005; Cipoletta & Oprandi, 2014). Att dö en fridfull död beskrivs ha koppling 

till var döden inträffar. Den ideala platsen att dö på bestäms av den sjuke personens önskemål 

(Andersson et al., 2008; Hirai et al., 2006; Ko et al., 2013; Lloyd-Williams et al., 2007). Det 

anses därför som viktigt att själv få bestämma över vilken plats man ska befinna sig på när 

döden inträffar (De Jong & Clarke, 2009; Lloyd-Williams et al., 2007). Allmänheten och när-

stående beskriver det även som viktigt att få dö på det ställe man själv önskar (De Jong & 

Clarke, 2009; Hirai et al., 2006; Lindqvist & Tishelman, 2015; Miyashita et al., 2008b; Ri-

etjens, et al., 2006). I vissa kulturer är platsen där döden inträffar av stor betydelse då det på-

verkar kvaliteten på framtida pånyttfödelse (Stonington, 2012). Att tillmötesgå den sjukes 

önskemål om plats att dö på anses därför som viktigt (Lee et al., 2013).  

Att dö med värdighet 

Att dö med bevarad värdighet upplevs som viktigt för en god död hos allmänheten, äldre 

människor, personer med livshotande sjukdom, närstående och sjukvårdspersonal (Andersson, 

et al., 2008; Borbasi et al., 2005; Bratcher, 2010; Hirai et al., 2006; Lee et al., 2013; Rietjens, 

et al., 2006). En aspekt i att bibehålla sin värdighet inbegriper att kunna leva så oberoende av 

andra människor som möjligt (Andersson et al., 2008; Axelsson et al., 2012; Ternestedt & 

Franklin, 2006) och att genom detta inte vilja bekymra närstående eller vara till besvär för 

andra (Ackechi et al., 2012; Andersson et al., 2008; Axelsson et al., 2012; Hattori & Ishida, 

2012; Ko et al., 2015; Lloyd-Williams et al, 2007). Oviljan att vara till besvär för sina när-

stående sträcker sig förutom döendeprocessen även till själva döendet och till tiden efter dö-

den. Fler väljer därför att inte lämna medicinska beslut till närstående utan ordnar själva med 
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beslut om att de inte ska bli utsatta för återupplivande eller livsförlängande behandling (Hat-

tori & Ishida, 2012; Lloyd-Williams et al., 2007). Sjukvårdspersonal beskriver det som viktigt 

för värdigheten att bibehålla kontrollen och oberoendet (Hirai et al., 2006) för att inte besvära 

andra människor (Hirai et al., 2006; Morita et al., 2015). Att dö utan att vara till besvär för 

sina närstående uppfattas även av närstående som viktigt för en god död (Hirai et al., 2006; 

Miyashita et al., 2008b). Relaterat till detta är också att dö med bevarad identitet (Holdsworth, 

2015) och att vara respekterad som en individ (Miyashita et al., 2008b). Närstående beskriver 

också värdighet genom att dö med bibehållen kontroll (Hirai et al., 2006; Miyashita et al., 

2008b) och att dö oberoende av andra (Miyashita et al., 2008b). Att dö ren och utan sår anses 

även det som viktigt (Miyashita et al., 2008a). Närstående menar också att, för de personer 

som spenderar sista tiden av livet på sjukhus, är det viktigt för att bibehålla värdigheten att 

vårdas på ett eget rum (Miyashita et al., 2008a).  

God relation till närstående 

Relationen till närstående upplevs som viktig hos äldre människor och personer med livs-

hotande sjukdom där besök från närstående och bekanta är önskvärt (Andersson et al., 2008; 

Hirai et al., 2006). Att ha en öppen diskussion med närstående kring döden anses som mycket 

viktigt för vissa medan det inte är lika viktigt för andra (Goldsteen et al., 2006). Att ha stöd 

från närstående och vänner för att ha någon att anförtro sig till, anses också som viktigt (An-

dersson et al., 2008; Hattori & Ischida, 2012). Hos dem som har en dålig relation till närstå-

ende finns önskemål om att hinna förbättra denna innan döden (Ko et al., 2015). Närstående 

beskriver också familjerelationen som väsentlig för en god död (Aspinal et al., 2006; Hirai et 

al., 2006; Lee, Woh & Goh, 2013; Miyashita et al., 2008b). En god relation innebär bland 

annat social samvaro, både med den sjuke personen och med andra familjemedlemmar och 

vänner (De Jong & Clarke, 2009; Holdsworth, 2015; Lee et al., 2013) samt att kunna upprätt-

hålla sina respektive roller inom familjen trots sjukdom (Holdsworth, 2015). För de personer 

med livshotande sjukdom som vårdas på sjukhus under sista tiden i livet anses ett eget rum 

vara viktigt för att kunna ha en god relation till närstående (Miyashita et al., 2008a). Sjuk-

vårdspersonal anser även de att det är viktigt med en god relation till närstående (Aspinal et 

al., 2006; Hirai et al., 2006). Att närstående ska vara med den döende personen i livets slut-

skede upplevs som viktigt hos både allmänheten och närstående (Aleksandrova-Yankulovska 

& ten Have, 2015; Beckstrand, et al., 2006; Cipoletta & Oprandi, 2014; Haishan et al., 2015; 

Gibson et al., 2008; Lindqvist & Tishelman, 2015; Miyashita et al., 2007; Rietjens et al., 

2006). Att inte dö ensam anses som viktigt för allmänheten, patienter, närstående och sjuk-

vårdspersonal (Bratcher, 2010; De Jong & Clarke, 2009; Lindqvist & Tishelman, 2015) me-

dan vissa personer med livshotande sjukdom och vissa från allmänheten föredrar att dö en-

sam, både i syfte att få vara ensam med sina tankar och i syfte att skydda sina närstående från 

döden (De Jong & Clarke, 2009; Lindqvist & Tishelman, 2015). Att inte vara en börda för 

närstående beskrivs även hos allmänheten (Miyashita et al., 2007; Rietjens, et al., 2006). 

God relation till sjukvårdspersonal 

Relationen till sjukvårdspersonal är en viktig del för personer med livshotande sjukdom såväl 

som för allmänheten (Akechi et al., 2012; Haishan et al., 2015; Hirai et al., 2006; Miyashita et 

al., 2007), däribland att kunna lita på och att ha en god kommunikation till sjukvårdsperso-

nalen (Andersson et al., 2008; Goldsteen et al., 2006). Tydlighet från sjukvårdspersonalen för 

de beslut som tas avseende vården är en viktig del (Andersson et al., 2008) och att inform-

ation om livets slutskede kommuniceras till den döende personen (Axelsson et al., 2012). 

Samtidigt anses det viktigt att själv tillåtas, att få ta viktiga beslut och att bli respekterad för 

dessa beslut (Ternestedt & Franklin, 2006). Att uppleva kontinuitet och samarbete från vården 

upplevdes också som viktigt hos personer med livshotande sjukdom (Aspinal et al., 2006). 

Även närstående beskriver relationen till sjukvårdspersonalen som viktig för en god död 



                       

8 

 

(Aspinal et al., 2006; Hirai et al., 2006; Miyashita et al., 2008b). Att snabbt kunna få hjälp om 

det behövs anses som viktigt (Holdsworth, 2015). En annan aspekt för en god död är att per-

sonalen ska vara kompetent och förtroendeingivande (Holdsworth, 2015). Sjukvårdspersonal 

anser även de att det är viktigt med en god relation mellan den döende personen, närstående 

och sjukvårdspersonalen (Aspinal et al., 2006; Hirai et al., 2006). En viktig aspekt är också att 

kommunikationen fungerar bra mellan vårdteamets medlemmar (Beckstrand, et al., 2006; 

Borbasi et al, 2005; Cipoletta & Oprandi, 2014; Griggs, 2010). Det innebar också att se till att 

vården fungerade dygnet runt trots olika verksamheters inblandning i vården vid olika tid-

punkter på dygnet (Griggs, 2010). 

 

Palliativ vård 

 

Vård och omsorg ges utifrån olika syften där den vård som inte längre syftar till att bota istäl-

let ska vara lindrande (Lynöe & Juth, 2009). För de personer som dör en långsam död till följd 

av långvarig sjukdom och åldrande är syftet med vården just att vara lindrande och palliativ 

vård kan därför vara angeläget (Socialstyrelsen, 2013). I linje med att människan lever allt 

längre förväntas även behovet av palliativ vård öka i framtiden (Fitch, Fliedner & O´Connor, 

2015). I föreliggande studie ses palliativ vård, i egenskap av att vara lindrande, som en vård-

form som ökar möjligheten att uppnå en god död.  

Definition och förhållningssätt 

Palliativ vård härleds från det latinska ordet pallium med betydelsen mantel. I egenskap av 

någonting som skyddar står manteln som en symbol för den omsorg och de åtgärder som ut-

förs i syfte att lindra lidande (Beck-Friis & Strang, 2012). WHO (2002) definierar palliativ 

vård som: 

”Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livs-

kvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra li-

dande genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra 

fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med 

livshotande sjukdom” (Svensk översättning av Ternestedt & Andershed, 2013, 

s. 107). 

Palliativ vård innebär en helhetsvård där livskvaliteten främjas genom att smärta och andra 

plågsamma symtom eller problem lindras utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

aspekter. Döendet inom palliativ vård ses som en normal process där döden varken påskyndas 

eller fördröjs. Palliativ vård är tillämpbart tidigt i sjukdomsskedet och kan ges tillsammans 

med behandlingar som syftar till att förlänga livet (WHO, 2002). Ett teambaserat förhåll-

ningssätt tillämpas där personer med olika professioner arbetar tillsammans för att tillgodose 

den sjuke personens och närståendes behov utifrån en helhetsvård (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012; WHO, 2002). Den döende personen erbjuds stöd för att kunna leva så aktivt 

som möjligt fram till döden och närstående erbjuds stöd för att kunna hantera sin situation 

både under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet (WHO, 2002). I Sverige läggs, med 

stöd i WHO:s definition, betoning på fyra områden som anses utgöra grunden inom den palli-

ativa vården. Dessa områden är symtomlindring, samarbete av ett mångprofessionellt arbets-

lag, kommunikation och relation samt stöd till närstående. De benämns som de fyra hörn-

stenarna i palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 
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Personer som omfattas av palliativ vård 

Palliativ vård har länge varit synonymt med vård av personer med cancersjukdom. En anled-

ning till detta är det oftast förutsägbara sjukdomsförloppet genom vilket det är lättare att av-

gränsa brytpunkten mellan den tidiga och sena palliativa fasen (SOU 2001:6). WHO (2002) 

klargör däremot genom sin definition att palliativ vård omfattar personer med livshotande 

sjukdom. Det innebär att personer med andra sjukdomar än cancersjukdom bör omfattas av 

och vårdas enligt ett palliativt förhållningssätt. Personer med hjärtsvikt, kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, demenssjukdomar, terminal njursvikt och leverinsufficiens, aids, multipel skle-

ros och amyotrofisk lateral skleros samt andra långvariga sjukdomar och ålderdom bör därför 

omfattas av den palliativa vården i lika stor utsträckning som personer med cancersjukdom 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Organisationsformer inom palliativ vård  

Inom palliativ vård finns två olika organisationsformer som skiljer sig åt i grad av speciali-

sering. Dessa benämns som allmän- och specialiserad palliativ vård (Regionala cancercentrum 

i samverkan, 2012). Allmän palliativ vård definieras som ”palliativ vård som ges till patienter 

vars behov kan tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ 

vård” (Socialstyrelsens termbank, 2011a). Denna vård kan och ska ges av all hälso- och om-

vårdnadspersonal på bland annat akutsjukhus och inom kommunal verksamhet (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Specialiserad palliativ vård definieras som ” palliativ vård 

som ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, 

och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ 

vård” (Socialstyrelsens termbank, 2011b). Denna vård ges inom verksamheter inom vilket det 

bedrivs specialiserad palliativ vård, alternativt inom verksamheter där det bedrivs allmän pal-

liativ vård med stöd från ett konsultteam (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Soci-

alstyrelsens termbank, 2011b). Palliativ vård utövas idag inom de flesta verksamheter, genom 

alla stadier av sjukdom och för personer i alla åldrar och deras närstående (Fitch et al., 2015). 

Forskning tyder på att specialiserad palliativ vård hos döende personer och deras närstående 

föredras framför den vård som ges inom andra vårdformer eftersom det ökar möjligheten till 

en god död (Borbasi et al., 2005; Miyashita et al., 2008a; Tsai, Wu, Chiu, Hu & Chen, 2005). 

Svårt sjuka och döende personer finns även inom andra vårdformer där palliativ vård, med 

stöd i Socialstyrelsens definition av allmän palliativ vård, bör kunna erbjudas (Fitch et al., 

2015; Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Att ha rätt till palliativ vård betraktas 

idag som en mänsklig rättighet (WHO, 2015) och rätten till vård på lika villkor regleras i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Den grad av specialisering som den enskilde per-

sonen i behov av palliativ vård får tillgång till är beroende av komplexiteten av de symtom 

som finns och livssituationen som helhet (Socialstyrelsen, 2011a, 2011b) men vården ska ut-

föras med samma kvalitet oavsett specialisering (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012).  

De 6 S:n – en modell för personcentrerad palliativ vård 

Inom palliativ vård i Sverige har en modell för personcentrerad palliativ vård utvecklats. Den 

har influerats av Weismans grundläggande attribut för en god död och används genom vård-

planering, dokumentation och utvärdering av vården för att främja möjligheten för en god död 

(Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002; Ternestedt, Österlind, Henoch & An-

dershed, 2012). De svenska synonymerna till Weismans attribut är Självbild, Självbe-

stämmande, Sociala relationer, Symtomlindring, Sammanhang och Strategier (Ternestedt et 

al., 2012). Den döende personens egen beskrivning av sig själv, sin sjukdom och situation ska 

ligga till grund för hur vården utformas och Självbilden är därmed den centrala kärnan i mo-

dellen. Övriga S utgår ifrån Självbilden och speglar personens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella dimensioner (Ternestedt et al., 2012). Självbestämmande symboliserar den dö-
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ende personens behov av kontroll och att vara medaktör i vården, de psykosociala behoven. 

Sociala relationer symboliserar den döende personens behov av gemenskap med andra, de 

sociala behoven. Symtomlindring beskriver de fysiska behoven och handlar om att lindra fy-

siskt lidande och ge fysisk omvårdnad. Sammanhang och Strategier handlar om tillhörighet 

och symboliserar den döende personens existentiella behov (Ternestedt et al., 2012).  

 

Sjuksköterskan inom palliativ vård 

 

Sjuksköterskan tillhör den största yrkesgruppen inom sjukvården globalt sett (International 

Society of Nurses in Cancer Care, 2015) och har därmed en bra position för att kunna påverka 

kvaliteten på palliativ vård i livets slutskede och hur god döden blir för den enskilde personen 

(Fitch et al., 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Utöver det ligger sjuksköterskans möj-

lighet att påverka hur god döden blir även i det egna ansvarsområdet. 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans arbete i livets slutskede utgörs av en mängd olika handlingar, såväl medicin-

ska men framförallt omvårdnadsrelaterade (Johnston & Smith, 2005; Lindqvist, Tishelman, 

Lundh Hagelin, Clark, David, Dickman, & Rasmussen, 2012). Sjuksköterskan är ofta även en 

länk mellan patient, närstående och resten av det multiprofessionella teamet (Fitch et al., 

2015). Trots varierande arbete är det omvårdnad som är sjuksköterskans huvudområde 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010) och omvårdnad kan spela en avgörande roll för 

att främja livskvalitet hos personer som omfattas av palliativ vård (Fitch et al., 2015). Om-

vårdnad beskrivs som en mellanmänsklig process som planeras och utförs utifrån bästa till-

gängliga evidens, som resulterar i positiva resultat för patienten och som optimerar den egna 

hälsan, lindring av symtom eller en fridfull död (DalPezzo, 2009). Svensk sjuksköterske-

förening beskriver omvårdnadens mål som att ”främja patienters hälsa och välbefinnande, 

förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet med 

beaktande av kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor” (SSF, 2010, s.6). Både be-

greppsbeskrivning och värdegrund liknar till fler delar WHO:s definition av palliativ vård 

vilket gör att sjuksköterskan, som ansvarig för omvårdanden, är viktig vid vården av personer 

som omfattas av palliativ vård. Sjuksköterskans kompetens och färdighet i bedömningar av 

olika slag beskrivs som särskilt viktig eftersom döendeprocessen placerar sjuksköterskan i en 

position där behovet att bedöma vad som ligger i den enskilde personens bästa intresse när 

denne inte längre kan förmedla detta själv kan bli ett faktum (McCahill, Ferrell & Virani, 

2001; Ternestedt et al., 2002).  

Utmaningar för sjuksköterskan  

Att vårda personer som befinner sig i livets slutskede och på väg mot döden är ett stort ansvar 

och kräver kunskap (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor som idag arbetar med 

palliativ vård har olika utbildning. Många har enbart grundläggande kunskaper som ingår i 

grundutbildningen för sjuksköterskor, motsvarande i genomsnitt 60 timmar (Socialstyrelsen, 

2006). Sjuksköterskor har också olika erfarenheter av palliativ vård och vårdar personer som 

befinner sig i livets slutskede i olika omfattning. Det kan påverka den vård som sjuka och 

döende personer får (Fitch, et al., 2015). Sjuksköterskan inom palliativ vård ställs också inför 

fler andra utmaningar. Strukturella förändringar, ekonomiska hinder och organisatoriska fak-

torer som tids- eller resursbrist kan för det första influera möjligheterna att ge god palliativ 

vård i livets slutskede (Borbasi et al., 2005; Tishelman et al., 2004; Wallerstedt, 2012; Waller-

stedt & Andershed, 2007). För sjuksköterskor som arbetar inom vårdformer som inte är speci-

aliserade inom palliativ vård finns ytterligare hinder. Inom akutsjukvården försvåras vårdan-
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det av döende personer eftersom sjuksköterskan samtidigt ska vårda personer genom kurativt 

syftande vård (Wallerstedt & Andershed, 2007). Inom kommunal vård- och omsorg kan sjuk-

sköterskan istället få uppgiften att vara den som dämpar effekten av oklara ansvarsområden 

där sjuksköterskan, istället för att fokusera på det egna ansvarsområdet, får vara koordinator 

för den döende personens vård (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). Palliativ vård utövas 

med andra ord med olika förutsättningar som kan generera varierande kvalitet. Trots detta står 

sjuksköterskan såväl som samhället inför utmaningen att, i enlighet med mänsklig rätt och 

svensk lagstiftning, utöva palliativ vård i livets slutskede på lika villkor till alla (SFS 

1982:763; WHO, 2015). 

 

Problemformulering 

 

Palliativ vård förbättrar chanserna för en god död. Sjuksköterskan har genom ansvarsområdet 

omvårdnad en nyckelposition i att påverka hur god döden blir. Sjuksköterskor som arbetar 

inom palliativ vård har varierande utbildning och olika erfarenheter av palliativ vård. De vår-

dar också personer som befinner sig i livets slutskede i olika omfattning. Vården i livets slut-

skede ska trots detta inte spegla organisatoriska skillnader utan vara likvärdig för alla. För att 

varje enskild person ska få en god död är det därför av vikt att sjuksköterskor inom både all-

män- och specialiserad palliativ vård har kunskap nog att verka för en god död, även när den 

enskilde personen inte vet vad en god död innebär för honom eller henne. 

 

SYFTE  

 

Syftet var att utifrån olika vårdformer, inom vilka det bedrivs allmän respektive specialiserad 

palliativ vård i livets slutskede, beskriva likheter och skillnader i sjuksköterskors uppfattning 

av begreppet ”en god död”. 

Frågeställningar 

 

 Utifrån de olika vårdformerna, vad finns det för likheter i sjuksköterskors uppfattning 

av begreppet ”en god död”? 

 Utifrån de olika vårdformerna, vad finns det för skillnader i sjuksköterskors uppfatt-

ning av begreppet ”en god död”? 

 

METOD 

Ansats och design  

 

Studien har genomförts med en kvalitativ induktiv ansats och är deskriptiv i sin utformning. 

En induktiv ansats ansågs lämplig då studien utifrån enskilda intervjuer med sjuksköterskor 

syftade till att beskriva en helhet kring uppfattningen av en god död. Att utgå från den speci-

fika uppfattningen hos varje informant för att kunna säga någonting om helheten karakteri-

serar just induktiv ansats (Polit & Beck, 2012). En intervjustudie med enskilda intervjuer an-

sågs lämplig då den möjliggör en djupare analys av ämnesområdet genom möjligheten att ta 
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del av informanternas egna berättelser om sina uppfattningar samt möjligheten att utifrån 

dessa berättelser kunna ställa följdfrågor för att ytterligare belysa deras uppfattningar (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  

 

Urval 

 

Urvalet utgår från ett och samma län i mellersta Sverige då geografisk närhet till presumtiva 

informanter var av vikt inför datainsamlingen. Ett stort fokus för urvalsförfarandet var, med 

bakgrund i studiens syfte, att inkludera sjuksköterskor från olika vårdformer där det bedrivs 

allmän- respektive specialiserad palliativ vård i livets slutskede. Totalt planerades 12 inter-

vjuer där två tredjedelar (åtta intervjuer) planerades till verksamheter där det bedrivs allmän 

palliativ vård och en tredjedel (fyra intervjuer) till verksamheter inom den specialiserade pal-

liativa vården. Fördelningen baseras på önskemålet att inom vårdformer där det bedrivs all-

män palliativ vård inkludera sjuksköterskor från både kommunal- och slutenvård. För att få en 

representativitet från båda verksamheterna beslutades att fördela antalet intervjuer till lika 

många från varje verksamhet som totalt planerades utföras inom den specialiserade palliativa 

vården. Urvalsförfaranden inom respektive vårdform samt tillvägagångssätt beskrivs nedan.  

Informanter från allmän palliativ vård  

I det aktuella länet finns det flertalet verksamheter inom vilket det bedrivs allmän palliativ 

vård. Inom landstinget finns fem olika sjukhus som tillsammans utgörs av öppenvård och slu-

tenvård inom områdena infektion, kirurgi, kvinnosjukvård, medicin, ortopedi, psykiatri och 

öron-näsa-hals. Länet består dessutom av 15 kommuner där det bedrivs hemsjukvård, kort-

tidsboenden, demensboenden, och särskilda boenden. Det ansågs som önskvärt att inkludera 

informanter från både kommunala- och landstingsstyrda verksamheter för att få en represen-

tativitet av sjuksköterskor från den allmänna palliativa vården. I valet mellan dessa många 

verksamheter användes svenska palliativregistret för att hämta statistik över hur många döds-

fall som de olika verksamheterna haft under det senaste kalenderåret (år 2014). Bland de 15 

tillgängliga kommunerna valdes två kommuner ut bland de fem kommuner med högst antal 

dödsfall. Inom slutenvården valdes den klinik och de två slutenvårdsavdelningar ut med högst 

antal dödsfall. Informanter söktes därefter från dessa verksamheter och urvalet utgick från 

följande inklusions- och exklusionskriterier: 

Inklusionskriterier: 

 Sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter som har avlidit 

Exklusionskriterier 

 Sjuksköterskor som tidigare arbetat inom specialiserad palliativ vård 

Att ha en erfarenhet av att vårda patienter som har avlidit är en väsentlig del eftersom synen 

på döden i föreliggande studie utgår ifrån såväl tiden före och efter dödsfallet som själva 

dödsögonblicket. Eftersom allmän palliativ vård ska kunna ges till patienter inom alla verk-

samheter och inte tar hänsyn till enskilda sjuksköterskors erfarenhet från vården valdes att inte 

ha något kriterium inkluderande arbetserfarenhet som sjuksköterska. Det ansågs däremot vä-

sentligt att exkludera sjuksköterskor som tidigare arbetat inom specialiserad palliativ vård för 

att inte äventyra studiens trovärdighet i förhållande till syftet. 
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Informanter från specialiserad palliativ vård 

I det aktuella länet finns en landsstingsstyrd klinik inom vilket det bedrivs specialiserad palli-

ativ vård. Kliniken är uppdelad på sex stycken hemsjukvårdsteam och en slutenvårds-

avdelning. Informanter har rekryterats från två hemsjukvårdsteam. Valet att inkludera infor-

manter från enbart två av de sex hemsjukvårdsteamen grundar sig i antagandet att alla team, 

trots olika geografiska förutsättningar och utmaningar, utgår från samma principer vid vår-

dandet av patienter i livets slutskede. Det ansågs därför inte vara nödvändigt att inkludera 

informanter från fler än dessa två hemsjukvårdsteam. För att få ett representativt urval från 

den specialiserade palliativa vården utgick urvalet ur följande inklusionskriterier:  

Inklusionskriterier: 

 Sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter som har avlidit 

 Sjuksköterskor som arbetat inom specialiserad palliativ vård under minst 2 års tid 

Att ha erfarenhet av att vårda patienter som avlidit motiveras, likt urvalsförfarande från all-

män palliativ vård, med att det är väsentligt för studiens utgångspunkt av begreppet god död. 

Att informanterna skulle ha arbetat inom specialiserad palliativ vård under minst två års tid 

motiveras med att det, med bakgrund i studiens syfte, är önskvärt med viss erfarenhet från den 

specialiserade palliativa vården. Utan ett krav på viss erfarenhet är det möjligt att sjukskö-

terskor som blivit nyanställda från att ha arbetat inom andra verksamheter eller som nyligen 

fått sin sjuksköterskeexamen potentiellt kunde ha inkluderats.  

Genomförande 

Ett informationsbrev inkluderande studien syfte och planerade upplägg (Bilaga 1) skickades 

initialt till verksamhetscheferna för de utvalda verksamheterna inom respektive vårdform. 

Skriftligt godkännande för genomförande av studien inhämtades från respektive verksamhets-

chef genom att de undertecknat och tillbakasänt en i informationsbrevet bifogad samtyckes-

blankett. När godkännande inhämtats kontaktades och informerades avdelningschefer från 

varje utvald kommunal verksamhet, slutenvårdsavdelning och palliativt hemsjukvårdsteam 

om studien. Kontakten med avdelningscheferna varierade mellan de olika verksamheterna. I 

vissa fall bistod verksamhetschefen med denna medan kontakt i andra fall togs via e-post eller 

telefon. I de fall kontakt togs via e-post medsändes en kopia av informationsbrevet till verk-

samhetschefen (Bilaga 1) medan muntlig information om studien gavs i de fall kontakten togs 

via telefon. Avdelningscheferna ombads vara behjälpliga med att, utifrån studiens inklusions- 

och exklusionskriterier, identifiera presumtiva informanter. Eftersom det inom varje verksam-

het fanns många sjuksköterskor som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna ombads 

avdelningscheferna att namnge de sjuksköterskor som de ansåg kunde bidra med den djupaste 

och mest varierande informationen. Urvalsförfarandet utgår därmed från ett strategiskt urval 

(Polit & Beck, 2012). De presumtiva informanter som identifierats av avdelningschefen inom 

respektive verksamhet kontaktades därefter och tillfrågades om deltagande i studien via e-

post. Ett informationsbrev om studien (Bilaga 2) bifogades. Initialt tillfrågades 12 sjukskö-

terskor om deltagande i studien. Av dessa tackade 10 sjuksköterskor ja till att delta. Två sjuk-

sköterskor lämnade inget svar trots utskickad påminnelse via e-post. Kontakt togs därför med 

två nya sjuksköterskor som båda tackade ja till att delta. I anslutning till intervjun insamlades 

skriftligt samtycke från alla informanter genom att de undertecknade en samtyckesblankett 

(Bilaga 3).  
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Datainsamling 

 

Studien har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer eftersom det möjliggör att ett i 

förväg bestämt antal ämnesområde kan behandlas (Polit & Beck, 2012). Intervjuerna utfördes 

under januari och februari 2016 i nära anslutning till eller på informanternas egen arbetsplats, 

i ett rum som särskilt avsatts för intervjuerna för att tillåta ljudupptagning och minska risken 

för störande moment (Polit & Beck, 2012). För ljudupptagning användes mobiltelefoner med 

ljudupptagningsfunktion. För att undvika risken för inkommande telefonsamtal under inter-

vjun användes funktionen flygplansläge (flight-mode) under varje intervju. Varje intervju 

utfördes med enbart en intervjuare och inleddes med ett kort samtal kring bakgrundsinform-

ation om informanten, inkluderande ålder och antal år som verksam sjuksköterska. För infor-

manter inom den specialiserade palliativa vården insamlades även information om antal år 

som verksam sjuksköterska inom den specialiserade palliativa vården. Intervjuerna fortsatte 

därefter med en gemensam inledande fråga och kompletterades sedan, utifrån varje enskild 

intervju, med andra frågor för att få en så utförlig berättelse som möjligt. Möjlighet till vari-

erande svar erhölls genom att frågorna hade öppna svarsalternativ.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (Bilaga 4) där inledande fråga och följdfrågor 

sammanställdes. Den utarbetades utifrån syfte och frågeställningar och användes som vägled-

ning under intervjuerna (Polit & Beck, 2012). Intervjuguiden testades vid två pilotintervjuer 

för att säkerställa frågornas relevans för att svara på syfte och frågeställningar och för att ing-

en fråga skulle uppfattas på fel sätt av informanterna. Utifrån dessa två intervjuer gjordes ing-

en ändring i intervjuguiden och de båda intervjuerna inkluderades därför i analys och resultat. 

I anslutning till varje intervju fördes fältnoteringar. Dessa användes sedan som ett hjälpmedel 

för att identifiera om datamättnad uppnåtts efter de 12 intervjuer som planerats eller om ytter-

ligare intervjuer var behövda. Totalt genomfördes 12 intervjuer där antalet fördelades jämt 

mellan bägge intervjuare. Intervjuerna delades också upp lika mellan bägge intervjuare utifrån 

informanternas tillhörighet i olika vårdformer. Intervjuerna beräknades i förväg ta mellan 20-

30 minuter men visade sig variera i tid där den kortaste var nio minuter och den längsta var 30 

minuter. Alla intervjuer utfördes innan databearbetning och dataanalys inleddes. 

 

Databearbetning och dataanalys 

 

Insamlat datamaterial har analyserats med Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvali-

tativ innehållsanalys. Valet att använda kvalitativ innehållsanalys grundar sig i att det är en 

metod som på ett systematiskt sätt analyserar insamlat datamaterial och lämpar sig för studier 

av deskriptiv natur (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2012).  

Som en initial del av analysprocessen transkriberades intervjuerna av respektive intervjuare 

till ordagrann text. Med ordagrann text menas att alla ord som yttrats av både intervjuare och 

informant skrivits ut i sin helhet (Kvale & Brinkmann, 2014). I den transkriberade texten an-

vändes beteckningen ”I” för intervjuare och beteckningen ”S” för informanterna eftersom de 

alla var sjuksköterskor. Emotionella uttryck eller icke-verbal kommunikation, med undantag 

av pauser, har inte transkriberats eftersom det genom studiens deskriptiva natur inte ansågs 

tillföra någon nytta. Pauser i intervjun, oavsett längd, har noterats genom användandet av tre 

efter varandra följande punkter. I de intervjuer där informanten uppgett namn på ort eller 

sjukhus har detta ersatts med hakparenteser inom vilket det som sagts istället beskrivs i orda-

lag som gör det omöjligt att identifiera dessa platser.  
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Efter transkriberingen av intervjuerna till text inleddes analysen. Studiens frågeställningar har 

varit vägledande genom analysen. Intervjuerna från allmän palliativ vård respektive speciali-

serad palliativ vård har analyserats separat genom innehållsanalysens följande steg. Varje 

utskriven intervju utgjorde analysenheter (Graneheim & Lundman, 2004) som lästes enskilt 

fler gånger för att bekanta sig med och få en känsla för innehållet. I nästa steg av analysen, 

som även den utfördes enskilt, plockades meningsbärande enheter ut ur analysenheterna. De 

utgjordes av textavsnitt som kunde relateras till varandra genom innehåll och kontext (Grane-

heim & Lundman, 2004). De meningsbärande enheterna jämfördes sedan och en diskussion 

fördes över dess lämplighet utifrån syfte och frågeställningar. En diskussion fördes också uti-

från meningsenheternas storlek eftersom för små enheter kan ge ett alltför fragmenterat re-

sultat medan för stora enheter kan innehålla fler än en betydelse som kan gå förlorat i den 

fortsatta analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Vid arbetet med att plocka ut me-

ningsbärande enheter ur de transkriberade intervjuerna har hakparenteser använts som hjälp-

medel för att informera om ett ord som informanten inte yttrat men som är av vikt för förstå-

elsen för texten. Hakparenteser med tre punkter emellan har tillika använts för att illustrera att 

någonting som inte upplevts som viktigt har uteslutit ur den meningsbärande enheten. Näst-

kommande steg i analysprocessen innebar kondensering av de meningsbärande enheterna. 

Texten kortades i detta steg ner för att bli mer lättläst utan att den centrala meningen går förlo-

rad (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade meningsenheterna abstraherades sedan 

till koder och dessa koder sorterades sedan utifrån skillnader och likheter. Utifrån dessa skap-

ades 16 underkategorier och sex kategorier. Meningskondensering, kodning och sortering av 

koder till underkategorier och kategorier utfördes först enskilt för att sedan diskuteras till-

sammans. När innehållsanalysens alla steg utförts på alla intervjuer från både allmän- och 

specialiserad palliativ vård gjordes en jämförelse på vilka kategorier och underkategorier som 

framkom i bägge vårdformer och vilka kategorier och underkategorier som enbart framkom i 

den ena vårdformen. Exempel på databearbetning visas nedan i Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet. Kondensering, kodning och kategorisering. 

 

Meningsenhet 

 

 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Huvudkategori 

Att man ska 

slippa ha ångest 

och man ska 

slippa ha ont. 

Slippa ångest och 

oro. 

Symtom-

frihet 

En död fri från 

smärta och 

andra besvä-

rande symtom 

En död utan 

lidande 

… att man får ha 

det som man själv 

önskar […] att 

man ska bli lyss-

nad på, det man 

själv vill. Det 

tycker jag är jät-

teviktigt. 

Att få ha det som 

man önskar, att 

bli lyssnad på. 

Att bli lyss-

nad på 

Kännedom om 

den döende per-

sonens önske-

mål inför döden 

En död förenlig 

med den döende 

personens egna 

önskemål 

Och där man, där 

det fanns någon 

som kunde hålla 

hennes hand hela 

tiden. 

Någon som höll 

hennes hand 

Närvaro av 

någon 

Att inte behöva 

dö i ensamhet 

Att bli bemött 

och behandlad 

som en männi-

ska inför döden 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetiska överväganden är en väsentlig del inom all forskning eftersom det syftar till 

att värna om och skydda involverade informanter under forskningsprocessen (SFS 2003:460; 

Vetenskapsrådet, 2011). I föreliggande studie har hänsyn tagits för flera etiska principer, där-

ibland informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 

beskrivs som särskilt viktiga att beakta inom forskning (Vetenskapsrådet, 2011). De strategier 

som använts för att värna om dessa principer beskrivs nedan. Förutom dessa krav ska varje 

forskningsprojekt som avser forskning på människor i regel godkännas genom en etikpröving 

där en etisk nämnd godkänner att studien får genomföras. En exkludering görs emellertid för 

forskning som utförs inom universitets- och högskoleutbildning oavsett utbildningsnivå (SFS 

2003:460) och för föreliggande studie har därför inte etisk prövning sökts. Godkännande har 

emellertid inhämtats från verksamhetscheferna från respektive verksamhet innan studien på-

börjades. 

Inom all forskning är det viktigt att göra en analys över nytta och eventuella risker. Analysen 

utförs både med syfte att skydda forskningspersoner från att bli utsatta för onödiga risker (Po-

lit & Beck, 2012; Vetenskapsrådet, 2011). Det kommer alltid att finnas patienter som befinner 

sig i livets slutskede inom vården och eftersom sjuksköterskan till stor del har ett självständigt 

ansvar i hur de vårdas bedöms ämnet vara angeläget att studera. En potentiell risk ansågs vara 

att intervjun i sig skulle kunna upplevas som utelämnande för den enskilda informanten då 

den behandlar uppfattningar om ett känsligt område inom vården. Att studien syftar till att 

belysa likheter och skillnader mellan sjuksköterskors uppfattning av en god död inom olika 

vårdformer skulle kunna medföra en känsla av att bli jämförd och kritiserad mot andra. För att 

minska denna risk har informanterna blivit upplysta om sin rätt att deltagande är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas, även när studien är påbörjad (SFS 2003:460). För att minimera 

risken för att informanterna skulle känna sig i underläge utfördes varje intervju med enbart en 

intervjuare. I enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) ska informerat samtycke inhämtas från varje berörd informant. Information om 

studien och dess upplägg har tilldelats alla informanter både muntligt och skriftligt. Skriftligt 

samtycke inhämtades sedan från informanterna. 

Eftersom anonymitet är omöjligt att garantera i en kvalitativ studie beståendes av intervjuer 

används istället i föreliggande studie konfidentialitet för att skydda informanterna (SFS 

2003:460; Polit & Beck, 2012). Informanterna försäkrades om att ingen i studien redovisad 

information kan härledas tillbaka till en specifik person. Ingen identifierande information mer 

än informanternas namn har inhämtats och dessa ersattes under varje enskild intervju med ett 

identifikationsnummer. Citering i studiens resultat redovisas utan någon identifierande in-

formation. Varje informants identifikationsnummer har även det uteslutits vid citering. För att 

ytterligare minimera risken för att information skulle kunna härledas tillbaka till informan-

terna valdes att inkludera informanter från fler än enbart en arbetsplats inom respektive verk-

samhet. Även om inga identifierande person- eller arbetsplatsuppgifter redovisats i studien 

fanns det ändå en chans att informanternas deltagande i studien kunde bli känt bland arbets-

kollegor och av respektive avdelningschef som var behjälplig med att identifiera presumtiva 

informanter. Det skulle därmed kunna vara lätt att identifiera den information som redovisats i 

resultatet tillbaka till en specifik arbetsplats och till de informanter som deltagit. Denna risk 

minimerades genom att använda informanter från fler än an enbart en kommun, slutenvårds-

avdelning och specialiserat palliativt hemsjukvårdsteam. Ljudupptagningar och all text-

material har förvarats elektroniskt på låsta datafiler dit ingen utanför studien har haft tillgång. 

De kommer att förstöras i sin helhet när studien är godkänd. 
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RESULTAT 

 

Resultatet baseras på intervjuer med 12 informanter, åtta informanter från verksamheter där 

det bedrivs allmän palliativ vård och fyra informanter från verksamheter där det bedrivs spe-

cialiserad palliativ vård. Alla informanter var kvinnor. Från den allmänna palliativa vården 

var informanterna i åldrarna 23-60 år. De hade arbetat som sjuksköterskor under 1-18 års tid. 

Informanterna från den specialiserade palliativa vården var i åldrarna 27-61 år. De hade arbe-

tat som sjuksköterskor under 2.5–40 år och som sjuksköterskor inom den specialiserade palli-

ativa vården i 2.5–18 år.  

Resultatet beskriver likheter och skillnader i sjuksköterskors uppfattning av begreppet en god 

död utifrån sex olika kategorier: En död utan lidande, En död förenlig med den döende perso-

nens önskemål inför döden, En död som är förväntad och införstådd av den döende personen 

och alla runtomkring, Att bli bemött och behandlad som en människa inför döden, Att få möj-

lighet till lugn och avskildhet i en familjär miljö och Att få stöd från och känna tillit till sjuk-

vårdspersonalen. Alla kategorier är gemensamma för informanter från både allmän- och spe-

cialiserad palliativ vård. Till varje kategori finns underkategorier kopplade, totalt 16 underka-

tegorier. Kategorier med tillhörande underkategorier visas nedan i Tabell 2. Likheter och 

skillnader mellan sjuksköterskors uppfattning av en god död beskrivs utifrån de olika under-

kategorierna, där vissa underkategorier enbart förekommer hos sjuksköterskor inom allmän 

eller specialiserad palliativ vård. Likheter och skillnader beskrivs också inom de underkatego-

rier som är gemensamma. 

 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

 

En död utan lidande 

En död fri från smärta och andra besvärande  

symtom 

Möjlighet att prata med någon inför döden 

 

Att inte utsättas för onödigt lidande 

 

En död där omvårdnadsbehov tillgodoses 

 

 

 

En död förenlig med den döende personens 

egna önskemål inför döden 

Kännedom om den döende personens önske-

mål inför döden 

Att tillgodose den döende personens önskemål 

inför döden 

Respekt för den döende personens val inför 

döden. 

 

En död som är förväntad och införstådd av den 

döende personen och alla runtomkring 

Att vara informerad om och acceptera vårdens 

inriktning 

Att vara förberedd för döden 

Att ha stöd från och samarbeta med läkare 

inför döden 

Att bli bemött och behandlad som en 

människa inför döden 

 

Att bli behandlad som en människa 

Att inte behöva dö i ensamhet 
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Att få möjlighet till lugn och avskildhet i en 

familjär miljö 

 

- 

Att få stöd från och känna tillit till 

sjukvårdspersonalen 

Att få stöd inom familjen inför döden 

Att närstående får stöd i och efter döendet 

Sjukvårdspersonalens kunskap i förhållande 

till döden 

Sjukvårdspersonalens möjlighet att tidsmässigt 

ägna sig åt den döende personen. 

 

 

En död utan lidande 

 

I kategorin framkom underkategorierna En död fri från smärta och andra besvärande symtom, 

Möjlighet att prata med någon om döden, Att inte utsättas för onödigt lidande samt En död där 

omvårdnadsbehov tillgodoses. De första tre underkategorierna beskrevs av informanter från 

både allmän- och specialiserad palliativ vård medan den sista enbart beskrevs av informanter 

från verksamheter där det bedrivs allmän palliativ vård.  

En död fri från smärta och andra besvärande symtom 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. 

Att dö fri från besvärande symtom beskrevs av alla tolv informanter som en viktig aspekt av 

en god död. De symtom som beskrevs som viktiga att vara fri från var smärta, oro och ångest, 

illamående och förvirring. En död fri från besvärande symtom beskrevs dels i förhållande till 

att den döende personen inte upplevde några besvärande symtom genom att han eller hon an-

tingen var medvetslös tiden innan döden eller bara somnade in. En död utan besvärande sym-

tom beskrevs också utifrån att vara observant på och upptäcka symtom hos döende personer 

för att kunna lindra dessa. En skillnad sågs inom denna underkategori i hur informanter från 

allmän- respektive specialiserad palliativ vård beskrev lindring av olika symtom. Medan in-

formanter från allmän palliativ vård tenderade att beskriva symtomlindring utifrån ordalag av 

att vara helt symtomlindrad och symtomfri problematiserade flera informanter från speciali-

serad palliativ vård kring att det många gånger inte går att få döende personer helt symtom-

fria. De beskrev istället att målet för en god död var att lindra symtomen så gott det går. 

Informant från allmän palliativ vård: 

”Ja och sen är det ju smärtfrihet och frihet från ångest och oro och… ja illamående och all-

ting sånt…”  

Informant från specialiserad palliativ vård: 

”Och sen tycker jag som sjuksköterska också att patienten ska ha så god symtomkontroll som 

möjligt, alltså så smärtfri som det bara går. Det är ju inte alltid vi kommer dit men så gott det 

går.” 

Informanter från specialiserad vård beskrev att de fysiska symtomen oftast går att lindra me-

dan ångest är det symtom som oftast inte går att lindra fullt ut. En informant från specialiserad 

palliativ vård beskrev också dilemmat i att en del personer som är döende inte önskar bli för 
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dämpade av de läkemedel som används för att lindra symtomen och att det därför kan vara 

svårt att nå symtomfrihet hos de personerna.  

Möjlighet att prata med någon inför döden 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän och specialiserad palliativ vård. 

Möjligheten att prata med någon inför döden relateras likt föregående underkategori till frihet 

från symtom. Medan föregående underkategori företrädesvis behandlade fysiska symtom och 

relaterades mycket till att lindra symtom genom att använda läkemedel relateras denna under-

kategori snarare till de existentiella aspekterna av symtomlindring. Möjligheten att få prata 

med någon inför döden beskrivs som en metod som döende personer med ångest och rädsla 

för döden bör erbjudas för att döden ska bli god. Även om informanter från både allmän- och 

specialiserad palliativ vård beskrev detta som en viktig del av en god död fanns det skillnader 

i möjligheten att erbjuda döende personer detta. Flera informanter från allmän palliativ vård 

beskrev hur de saknade att kunna erbjuda döende personer denna möjlighet då personal med 

vana av att ha dessa samtal saknades. 

Att inte utsättas för onödigt lidande 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. En 

skillnad sågs utifrån hur onödigt lidande beskrevs av informanterna. Informanter från allmän 

palliativ vård beskriver hur döende personer inte ska behöva utsättas för smärtsamma och 

onödiga procedurer som provtagning och nålsättning. Fortsatt nutritionsbehandling beskrevs 

också som en onödig åtgärd som potentiellt kan leda till onödigt lidande och därför bör und-

vikas för att en god död ska kunna uppnås. Informanter från allmän palliativ vård beskrev 

också situationer där en döende person skickas fram och tillbaka mellan olika vårdgivare som 

ett onödigt lidande som inte ska förekomma för att en god död ska kunna uppnås. Inom speci-

aliserad palliativ vård beskrev informanter snarare tillgång till tillfredsställande läkemedelsor-

dinationer som viktigt för att undvika onödigt lidande. En informant drog paralleller till ett 

tidigare arbete inom en verksamhet där det bedrivs allmän palliativ vård där de läkemedelsor-

dinationer som fanns för att lindra symtom var otillfredsställande. Informanten ansåg att lä-

kemedelsordinationerna vara otillfredsställande då doserna var för små för att symtomen 

skulle kunna lindras hos döende personer och menade att detta ledde till ett onödigt lidande. 

En död där omvårdnadsbehov tillgodoses 

Underkategorin beskrevs enbart av informanter från allmän palliativ vård som viktigt för en 

god död. De omvårdnadsåtgärder som beskrevs som viktiga var att utföra munvård och att 

förhindra utveckling av trycksår genom att använda särskilda hjälpmedel för detta. 

 

En död förenlig med den döende personens önskemål 

 

I kategorin framkom underkategorierna Kännedom om den döende personens önskemål inför 

döden, Att tillgodose den döende personens önskemål inför döden samt Respekt för den dö-

ende personens val inför döden. Samtliga underkategorier beskrevs av informanter från både 

allmän- och specialiserad palliativ vård. Att ha kännedom om och tillgodose en döende per-

sons önskemål samt respektera den döende personens val inför döden. Sammanfattningsvis att 

döden blir förenlig med den döende personens önskemål, beskrevs av två informanter som 

särskilt viktigt för en god död då varje person enbart dör en gång och det då är viktigt att den 

sista tiden i livet blir så bra som möjligt: 

”Jag brukar säga att man dör bara en gång. Mm. Så då måste man se till att det blir bra…” 
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Kännedom om den döende personens önskemål inför döden 

Informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård beskrev det som viktigt att ha 

kännedom om den döende personens önskemål inför döden. Områden som nämndes som vik-

tiga att ha kännedom om varierade mellan informanterna där skillnader snarare sågs mellan 

informanter från slutenvård och informanter från andra verksamheter. Informanter från spe-

cialiserad palliativ vård och kommunal vård upplevde det som viktigt att veta vart någonstans 

den döende personen önskade spendera den sista tiden i livet och huruvida den döende perso-

nen önskade bli inskickad till sjukhus om han eller hon skulle bli försämrad i sitt tillstånd. 

Informanter från slutenvård beskrev det som viktigt att ha kännedom om önskemål kring livs-

förlängande behandling. 

I de fall där döende personer inte själva kan förmedla sina önskemål beskrev informanter från 

både allmän- och specialiserad palliativ vård det önskvärt att få reda på detta genom någon 

närstående. I de fall där den döende personen själv kan förmedla sina önskemål beskrevs det 

som viktigt att få kännedom om önskemålen för att ha möjlighet att tillgodose dessa och där-

med ge personen en god död. Att ha en öppen dialog och samtal kring personens önskemål 

ansågs som viktigt både inom allmän och specialiserad palliativ vård. Det beskrevs utifrån att 

inte utgå ifrån det man i rollen som sjuksköterska själv tror att patienten önskar utan faktiskt 

ta reda på det genom att samtala med patienten. En informant från specialiserad palliativ vård 

lyfte aspekten av en god död som individuell från person till person och att det därför är vik-

tigt att våga ställa frågan till den enskilde personen för att få reda på vad han eller hon upple-

ver som viktigt och vilka önskemål som finns inför döden. 

Även om det ansågs som viktigt av de flesta informanter inom både allmän och specialiserad 

palliativ vård att ha kännedom om den döende patientens önskemål inför döden lyfte en in-

formant från specialiserad palliativ vård att det är viktigt att inte ställa för mycket frågor utan 

att vänta in personens eget initiativ att samtala om sina önskemål. I tillägg till detta beskrev 

informanter från både allmän och specialiserad palliativ vård vikten av att fånga upp tillfällen 

där den döende personen självmant önskar samtala om döden och sina önskemål. En infor-

mant beskrev detta utifrån att inte ignorera tillfället genom att försöka muntra upp den döende 

personen genom att prata om annat utan att istället fånga upp önskemålet om att bli lyssnad 

på: 

”… och jag tänker ofta på det där när, just att man kanske kan ha ett samtal tidigare, för det 

är väldigt många som ’nej jag vill bara dö’ säger tanterna. Och då säger personalen ’nej men 

kom, vi går och dricker kaffe istället’. Att man fångar upp det tillfället för då kanske dom, då 

kanske dom vill prata om hur dom vill ha det också, så det kanske… det kanske är det som 

dom verkligen vill prata om…” 

Bland informanter från specialiserad palliativ vård och informanter från kommunal hälso- och 

sjukvård beskrevs relationen mellan sjuksköterska och den döende personen som viktig och 

underlättande för att kunna samtala med den döende personen om sina önskemål inför döden. 

Informanterna menade att sjuksköterskan inom dessa bägge verksamheter oftare hinner lära 

känna den döende personen på ett djupare plan och att det bidrar till att lättare ha dessa former 

av samtal och få kännedom om önskemålen inför döden. Det ansågs därigenom även bli lät-

tare att kunna tillgodose dem och verka för en god död. En försvårande omständighet till att 

ha kännedom om den döende personens önskemål inför döden ansågs vara om personen ifråga 

inte pratar svenska. Informanterna menade att man då tvingas förlita sig på det som närstå-

ende förmedlar eller på personers kroppsspråk vilket kan leda till tolkningar som inte överens-

stämmer med den döende personens egentliga önskemål. 
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Att tillgodose den döende personens önskemål inför döden 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän och specialiserad palliativ vård. Att 

tillgodose den döende personens önskemål bygger på en kännedom om önskemålen men 

handlar om att ta steget längre och göra sitt bästa för att tillgodose dem.  

Informanter från både allmän, företrädesvis från kommunal hälso- och sjukvård, och speciali-

serad palliativ vård beskrev det som viktigt för en god död att få dö på det ställe som den dö-

ende personen själv önskar. Det egna hemmet beskrevs av informanter från den specialiserade 

palliativa vården som en ideal plats att dö på förutsatt att personens själv önskade det och för-

utsatt att han eller hon kunde känna sig trygga i hemmet. Just trygghet var ett område som 

informanter från den specialiserade palliativa vården upplevde som särskilt viktigt och som 

ibland var avgörande för om personens önskemål kunde tillgodoses fullt ut eller inte. Flera 

informanter beskrev hur personer vars närstående inte är trygga i eller orkar med att personen 

vårdas i hemmet troligen inte heller är trygga. Om närstående inte är trygga är den döende 

personen med andra ord inte heller trygg och det kan därför vara i den döende personens bästa 

intresse att inte få sitt önskemål om att dö i hemmet uppfyllt. 

Informanter från både allmän och specialiserad palliativ vård beskrev också att få ha närstå-

ende närvarande i livets slutskede som ett särskilt viktigt önskemål att tillgodose. 

Respekt för den döende personens val inför döden 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän och specialiserad palliativ vård. 

Informanterna beskrev flera olika områden som viktiga att ha respekt för. Informanter från 

den specialiserade palliativa vården beskrev frustrationen när döende personer väljer att tacka 

nej till olika läkemedel och hjälpmedel som skulle underlätta för dem i livets slutskede. De 

menade att det var svårt att veta att det fanns metoder som skulle underlätta för personerna 

men att det samtidigt var viktigt att respektera deras val att inte ta emot dessa. En informant 

från specialiserad palliativ vård specificerade det genom följande: 

” … och om inte mitt mål överensstämmer med deras så är det så, utan vi måste lyssna in 

dom. Hur dom vill ha det.”  

Informanter från allmän palliativ vård beskrev det viktigt att respektera döende personers val 

att inte ha närstående närvarande vid döden och att avsluta sitt liv i hemmiljön trots att denna 

kunde medföra negativa effekter för personen. En informant från slutenvården beskrev också 

vikten av att sjukvårdspersonalen respekterar de saker som den döende personen har med sig 

hemifrån och som betyder mycket för honom eller henne.  

 

En död som är förväntad och införstådd av den döende personen och alla runtomkring 

 

I kategorin framkom underkategorierna Att vara informerad om och acceptera vårdens inrikt-

ning, Att vara förberedd för döden samt Att ha stöd från och samarbeta med läkare inför dö-

den. Alla underkategorier beskrevs av informanter från den allmänna palliativa vården medan 

informanter från den specialiserade palliativa vården enbart beskrev underkategorin Att vara 

förberedd inför döden.  

Att vara informerad om och acceptera vårdens inriktning 

Underkategorin beskrevs av informanter från allmän palliativ vård. Informanterna beskrev att 

det upplevs som viktigt att den döende personen och dennes närstående under samtal med 

läkare får information för att veta hur vården kommer att inriktas. Det ansågs som viktigt att 
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den döende personen själv hade fått veta att han eller hon var döende och det ansågs även som 

viktigt att även närstående kommit till insikt med den förestående döden. Ett uttryck som an-

vändes av flera informanter var ”att närstående är med på tåget” vilket symboliserade att när-

stående accepterat en palliativ inriktning på vården. Om närstående inte var medvetna om 

eller inte accepterade den förestående döden kunde det leda till stridigheter och tjafs mellan 

den döende personen, närstående och sjukvårdspersonal vilket informanterna inte ansåg över-

ensstämma med en god död. Informanterna menade istället att det var eftersträvansvärt att alla 

runtomkring den döende personen, inklusive den döende personen själv, arbetade utifrån ett 

gemensamt mål om en god död. 

Även om de flesta informanterna från allmän palliativ vård nämnde saker relaterade till att 

vara informerad om och acceptera vårdens inriktning är det den underkategori som tillsam-

mans med En död fri från smärta och andra besvärande symtom beskrevs till störst utsträck-

ning inom slutenvården. Alla informanter från slutenvården beskrev situationer där de upplevt 

att informationen till både den döende personen själv men framförallt till närstående brustit 

och att det därför resulterat i en mindre god död. Informanterna menade att närstående när 

informationen brister inte upplever att någonting görs för den döende personen. En informant 

beskrev följande: 

”Otydlighet från läkarna, brist på information till anhöriga som inte förstår vad som händer. 

Vi lindrar symtomen och de funderar varför vi inte gör någonting…” 

En aspekt i att informera den döende personen och närstående som beskrevs som viktig var att 

använda tydliga ord och att vara ärlig med den information som ges. Att även om situationen 

är oviss vara ärlig och tala om vad som sannolikt kommer att hända. I linje med att acceptera 

vårdens inriktning upplevdes det som en mer god död när närstående hade uppfattning och 

tröst i att den döende personen levt ett långt och gott liv. 

Att vara förberedd för döden 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård 

utifrån flera olika aspekter. Informanter från både allmän och specialiserad palliativ vård be-

skrev att det är av stor vikt att den döende personen och dennes närstående hinner ta farväl av 

varandra, att hinna få ett avslut. En aspekt i detta är att hinna informera alla som ska vara med 

i livets slutskede om att döden är nära förestående. Som en del i att hinna informera och för-

bereda både den döende personen själv och närstående upplevdes det som en god död när 

denna tid funnits. En informant från specialiserad palliativ vård menade att det var svårare att 

vara förberedd för döden när den kommer fort jämfört med om tidsförloppet är mer utdraget. 

Informanter inom den specialiserade palliativa vården beskrev vikten av att förbereda de när-

stående på döden genom att ha samtal om den. Informanterna påpekade att den tid som läggs 

på information och samtal med närstående är av stor vikt. Det upplevdes dock som viktigt att 

aldrig tvinga någon till samtal. En annan aspekt i att vara förberedd för döden som beskrevs 

av informanter från specialiserad palliativ vård var att hinna få ordning på pappersarbeten och 

genom det planera för närståendes fortsatta liv. En informant menade att förbereda för den 

egna begravningen genom att skriva ”Vita arkivet” kunde underlätta för närstående i deras 

fortsatta liv och genom det verka för en god död för den döende personen. 

Att få dö när man är redo att dö beskrevs också som en viktig del för en god död av informan-

ter från specialiserad palliativ vård. Att få dö när man önskar utan att döendeprocessen blir för 

utdragen. Det ansågs dock som svårt att kunna hjälpa den döende personen att inbringa. 
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Ytterligare en aspekt av att vara förberedd för döden innebar enligt informanter från allmän 

palliativ vård att den döende personen och närstående ska vara informerade om vad som hän-

der i kroppen vid döendet. Informanterna menade att samtal och information om till exempel 

näringsintag är av vikt att känna till och menade att både läkare och sjuksköterska kan bistå 

med informationen. Informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård nämnde 

broschyren ’Livet sista tid’ som ett effektivt hjälpmedel i att förbereda den döende personen 

och framförallt närstående på de fysiologiska förändringar som sker i kroppen i döendet. 

Att ha stöd från och samarbeta med läkare inför döden 

Underkategorin beskrevs av alla informanter från den allmänna palliativa vården. Denna un-

derkategori beskriver de förutsättningar som informanterna, i egenskap av att vara sjukskö-

terskor, behöver för att de ska kunna verka för en god död men även vilka förutsättningar som 

den döende personen och dennes närstående behöver. För informanternas del innebar det 

bland annat att få tydliga läkemedelsordinationer för att kunna hjälpa den döende personen 

med eventuella symtom. Det ansågs även som viktigt att ha någon att rådfråga om de problem 

som kunde uppkomma. Från den döende personens och dennes närståendes synvinkel innebar 

det att läkaren hade en dialog med dem, från första mötet tills det att döden infann sig. Det 

ansågs som viktigt att läkaren förklarade för den döende personen och dennes närstående vad 

de kunde erbjuda, vilken hjälp som fanns att tillgå.  

Tillgången till läkare varierade framförallt inom den kommunala vården, både till följd av 

brist på läkare men också en variation av läkare som medförde att den läkare som tjänstgjorde 

när den döende personen bedömdes som döende kanske aldrig hade träffat personen i fråga. 

Det kunde göra det svårt att fatta några beslut vilket medförde att informanterna inte kände sig 

trygga. En informant menade dock att det var viktigt att ha en läkare med oavsett om de känt 

den döende personen sedan tidigare eller inte.  

 

Att bli bemött och behandlad som en människa inför döden 

 

I kategorin beskrevs underkategorierna Att bli behandlad som en människa samt Att inte be-

höva dö i ensamhet. Båda underkategorier beskrevs av informanter inom den allmänna pallia-

tiva vården medan informanter inom den specialiserade palliativa vården enbart beskrev 

aspekter relaterade till underkategorin Att bli behandlad som en människa.  

Att bli behandlad som en människa 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. En 

likhet mellan informanterna var att de ansåg att den döende personen är en människa ändå tills 

han eller hon dör och därmed förtjänar att bli behandlad som en människa och också bemötas 

med respekt. Likheterna i denna underkategori visas genom följande citat: 

Informant från allmän palliativ vård: 

”… jag tycker att man är högst levande fast man håller på och dör. Man är inte död förrän 

man är död och då ska man bli behandlad som en människa.” 

Informant från specialiserad palliativ vård: 

”… Jag jobbar med människan, att människan ska få möjligheten att leva ända fram tills man 

dör. För man är en fullvärdig människa ändå fram tills man tar sitt sista andetag och dör” 
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En informant beskrev även vikten av att den döende personen skulle få ett bra bemötande och 

en bra behandling för att döden skulle anses som människovärdig och god. 

Att inte behöva dö i ensamhet 

Underkategorin beskrevs av informanterna från den allmänna palliativa vården. Majoriteten 

av informanterna beskrev att den döende personen för att få en god död inte ska behöva dö i 

ensamhet. De beskrev också detta i relation till att det är en rättighet som människa att inte 

behöva dö ensam och att det borde finnas någon som kan hålla den döende personen i handen 

inför döden. Flera informanter beskrev också hur de som vårdpersonal försökte ordna med 

vak, det vill säga en vårdpersonal särskilt avsatt för att vaka över den döende personen. En 

informant beskrev följande: 

”… men jag tycker att man ska inte dö själv. Det ska man inte göra. Och finns det då inte 

anhöriga så tycker jag att man liksom, ja vårdpersonalen får ju försöka fixa det.” 

Flera informanter beskrev i samband med detta svårigheter och utmaningar med att lyckas få 

till vak när det behövs. En informant menade att det var till följd av bristande personalresurser 

och att vak när det behövdes borde ordnas från chefshåll eftersom det ansågs vara en så pass 

viktig del för att åstadkomma en god död. 

 

Att få möjlighet till lugn och avskildhet i en familjär miljö 

 

Till denna kategori finns inga underkategorier. Meningsenheter inom denna kategori hör en-

hetligt ihop och handlar just om att få möjlighet till lugn, till enskildhet och en familjär miljö. 

Kategorin beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. 

Informanter från allmän palliativ vård, företrädesvis från slutenvården, beskrev att det är vik-

tigt med enkelrum för att den döende personen ska få möjlighet till enskildhet och genom det 

möjlighet till en lugn miljö. Möjligheten till enkelrum beskrevs också som väsentligt för att 

den döende personen och dennes närstående ska ha möjlighet att göra rummen till sina egna, 

att skapa en familjär miljö genom privata saker som fotografier och annat. Informanter från 

den kommunala vården beskrev också hur den döende personen på ett boende hade större 

möjlighet till lugn och ro än på sjukhus. Samtidigt fanns det också möjlighet till underhål-

lande aktiviteter på boenden vilket kunde medföra att den döende personen hade möjlighet att 

koppla ifrån lättare i vardagen. Informanterna från den kommunala vården menade också att 

den döende personen inte blev påmind om sin sjukdom lika lätt på ett boende som på sjukhus. 

Det beskrevs som mer hemtrevligt än en sjukhussal samtidigt som det gick att ordna samma 

hjälpmedel som finns tillgängligt på sjukhus för att klara av den döende personens vardag, till 

exempel sjukhussäng.  

Informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård beskrev att det ska vara lugn 

och ro samt lugnt och skönt när döden kommer. En informant från den specialiserade pallia-

tiva vården beskriver: 

”När anhöriga och den som är sjuk har det lugnt och skönt när döden kommer” 

Att döden ska vara lugn är någonting som även framkommer tillsammans med flera andra 

underkategorier. Inom dessa underkategorier beskrivs det primära för varje underkategori men 

att det ska vara lugnt beskrivs av flertalet informanter som ytterligare en viktig sak och är 

därför viktig att beskriva. Att döden ska vara lugn beskrivs tillsammans med underkategorier-
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na En död fri från smärta och andra symtom, Att tillgodose den döende personens önskemål 

inför döden, Att vara förberedd inför döden samt Att få stöd inom familjen inför döden. Att 

döden ska vara lugn ses därför som något mer än att enbart ha en lugn vårdmiljö. Följande 

utvalda citat beskriver hur en lugn död beskrivs inom andra underkategorier: 

En död fri från smärta och andra symtom: 

”… och där vi kan få bort, om patienten har symtom på något sätt, ont eller rosslig. Att jag 

kan hjälpa dem så att det kan bli lugnt och stilla och att det ser lugnt ut på patienten.” 

Att tillgodose den döende personens önskemål inför döden: 

”… det optimala för honom hade ju säkert ändå fått vara för honom att vara hemma i sin 

lugna trygga miljö liksom.” 

Att vara förberedd för döden: 

”… jag tror att för att få en god död så tror jag att man måste… ha gjort avslut på nåt vis, 

med nära och kära och kanske andra viktiga saker, om man har eget företag eller att man, ja 

jag menar dels socialt och sen att ja, andligt kanske också. Att man, att man gör klart sånna 

saker. Så att det känns lugnt…” 

Att få stöd inom familjen inför döden: 

”Och det gör väldigt mycket har jag förstått, den där tryggheten i att hjälp finns att få om 

dom behöver. Men bara vetskapen om att vi kommer så tror jag att det ger ett lugn, i sig…” 

Att närstående får stöd i och efter döendet: 

”Svårt med slem, eller vi säger att det är ett lungödem som inte går att häva, fast man håller 

på att dö, och vi vet ju att vi inte ska skicka in patienten utan vi ska vårda patienten i hemmet. 

Då behövs det mycket kunskap för att få det lugnt, så att det ändå blir en god död, för patien-

ten, är medvetslös, men då gäller det att satsa på anhöriga och tala om att det låter så här 

men, patienten har det bra.” 

Sjukvårdspersonalens möjlighet att tidsmässigt ägna sig åt den döende personen: 

”… ja, men tid och lugn.” 

 

Att få stöd från och känna tillit till sjukvårdspersonalen 

 

I kategorin beskrevs underkategorierna Att få stöd inom familjen inför döden, Att närstående 

får stöd i och efter döendet, Sjukvårdspersonalens kunskap i förhållande till döden samt Sjuk-

vårdspersonalens möjlighet att tidsmässigt ägna sig åt den döende personen. Underkategorin 

Sjukvårdspersonal med kännedom om den döende personens situation beskrevs endast av 

informanter från den allmänna palliativa vården, alla andra underkategorierna beskrevs av 

informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. 

Att få stöd inom familjen inför döden 

Underkategorin beskrevs av informanter från allmän- och specialiserad vård. Informanter från 

den allmänna palliativa vården som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård beskrev att 

den döende personen och dennes närstående kan uppleva att de får mer stöd av personal inom 
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kommunal vård än vad de har möjlighet att få på sjukhus. En informant från slutenvården 

menade att det viktiga är att visa sig tillgänglig för den döende personen och dennes närstå-

ende och att en viktig del i en god död är de små saker som utförs för att underlätta vardagen. 

Informanter nämnde specifikt undersköterskornas roll eftersom de på olika sätt visar att de 

bryr sig om de närstående och även pysslar om den döende personen. Undersköterskorna er-

bjuder kaffe och ser till att de närstående får möjlighet att byta miljö genom att erbjuda sig 

själva att vaka under kortare stunder.  

Informanter från den specialiserade palliativa vården beskrev att det är av vikt för en god död 

att, likt informanter från allmän palliativ vård, visa sig tillgänglig och finnas till hands för den 

döende personen och dennes närstående. De beskrev att den döende patienten och dennes när-

stående känner en trygghet över att sjukvårdspersonal finns till hands och stöttar och att de 

kommer till hemmet och stöttar så de klarar av att vara hemma. En informant från den specia-

liserade palliativa vården beskrev: 

”Tryggheten gör väldigt mycket, att hjälp finns att få om dom behöver. Vetskapen om att vi 

kommer ger ett lugn i sig” 

Det ansågs också som viktigt för en god död av informanter från allmän palliativ vård att ha 

kännedom om den döende personen och dennes sjukdom och situation. Att kunna visa för den 

döende personen och dennes närstående att man som sjukvårdspersonal är insatt och inte vet 

mindre än vad de själva gör upplevdes som stöttande för familjen. God information mellan 

olika vårdinrättningar beskrevs som en viktig del för att detta skulle fungera. En informant 

från kommunal vård beskrev svårigheten med att ha kännedom om den döende personens 

situation utan att få tillgång till en bra och utförlig rapport från sjukhuset i de fall den döende 

personen först vårdats där. En informant från kommunal vård beskrev också hur det upplev-

des som viktigt med kontinuitet på personalen för att döden skulle anses som god. Att inte 

behöva bli vårdad av för många olika personer utan enbart ett fåtal som alla ska vara insatta i 

den döende personens situation. 

Att närstående får stöd i och efter döendet 

Underkategorin beskrevs av informanter från allmän- och specialiserad vård. Informanter från 

både allmän- och specialiserad vård lyfte stöd till närstående som viktigt för en god död ef-

tersom närstående dels är viktiga för den döende personen och dels är de som ska leva kvar 

när den döende personen har avlidit. Inom allmän palliativ vård ansågs det som viktigt att 

särskilt efterhöra hur det är med närstående och se till att de får sova kvar hos den döende 

personen om de önskar. En viktig aspekt i att stötta närstående beskrevs också vara att prata 

om annat än enbart sjukdomen med närstående. En informant från allmän palliativ vård be-

skrev följande: 

”Vi gick in och bara pratade annat. Så han fick komma ur sin bubbla, för han satt och vakade 

i flera dagar.” 

Informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård beskrev hur det kan vara en 

trygghet för den döende personen att se att dennes närstående blir bra bemötta och får stöd. 

Att ha god kontakt med och stötta närstående beskrevs alltså inte som en god död enbart uti-

från närståendes perspektiv utan också utifrån den döende personens perspektiv. Informanter 

från specialiserad palliativ vård beskrev också hur det kan uppkomma situationer där närstå-

ende inte känner sig trygga med att den döende personen vårdas i hemmet. Dessa situationer 

beskrevs som etiskt laddade eftersom det ofta är den döende personens eget önskemål om att 

få spendera sista tiden i livet i hemmet och att detta blir svårt att tillgodose om närstående inte 

orkar. Informanterna beskrev att det i dessa situationer är extra viktigt att tänka på och stötta 
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närstående. Även om det innebar att den döende personen inte fick sitt önskemål om att spen-

dera sista tiden i livet i hemmet tillgodosett så är det ändå dennes närstående som ska leva 

vidare och därför de som behöver stöttas. Informanterna beskrev även i dessa situationer att 

den döende personen inte är trygg om närstående inte är trygga vilket innebär att den döende 

personen troligen inte skulle få en god död även om dennes önskemål om att stanna kvar i 

hemmet skulle tillgodoses. 

Som en del att som närstående få stöd beskrev informanter från både allmän- och speciali-

serad palliativ vård också hur närstående bör göras delaktiga i vården, om de själv önskar. 

Informanter från allmän palliativ vård beskrev att närstående spelar en stor roll och ska känna 

sig delaktiga i vården. Informanter från den specialiserade palliativa vården beskrev att den 

vården som den döende personen får till stor del beror på närståendes skötsel och närvaro.  

En informant från allmän palliativ vård och flera från den specialiserade palliativa vården 

beskrev också vikten av att fokusera allt sitt stöd på närstående när den döende personen upp-

visar symtom som inte går att lindra. De beskrev att det är svårt att se någon nära lida och att 

det därför är viktigt att förklara att den döende personen troligtvis inte lider utan har det bra 

trots att det finns symtom som inte kan lindras fullt ut. Det ansågs vara betydelsefullt att in-

formera närstående om den situation som uppstått för att de ska känna trygghet. Att ha en stöt-

tande roll beskrevs av fler informanter också som att finnas där men att de närstående får göra 

det de själva önskar.  

Att stötta närstående även efter döden beskrevs även som en viktig del för en god död av in-

formanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. Inom allmän palliativ vård besk-

revs det som viktigt att höra av sig till närstående efter döden för att visa att de inte är bort-

glömda. Inom specialiserad palliativ vård beskrivs det som viktigt att vara närvarande och 

stötta i direkt anslutning till döden. Att stanna kvar när den döende personen dör och inte 

lämna någon ensam efteråt utan se till att den närstående har sällskap av någon annan närstå-

ende. 

Sjukvårdspersonalens kunskap i förhållande till döden 

Underkategorin beskrevs av informanter från allmän- och specialiserad vård men det finns 

skillnader i hur den beskrevs. Informanter från den allmänna palliativa vården beskrev att det 

krävs mer kunskap och utbildning för att döden ska bli god. Ett exempel som beskrevs är kun-

skap om att inte ge den döende personen dropp eftersom det kan medföra besvärande symtom. 

Inom den kommunala vården beskrev informanterna dilemmat med att det ofta är hemtjänst-

personal eller baspersonal på boenden som är de som är allra närmast de döende personerna i 

vårdandet och att de ofta inte har den utbildning som krävs för att vårda döende personer och 

deras närstående. En informant beskrev följande: 

”… det är ju inte alltid personal som är undersköterskor, eller som har någon vårdutbildning 

över huvud taget… så att man kan ju, märka en ganska stor rädsla hos vissa i baspersonalen 

då […] inför döden. Så att det är väl någonting som man önskar att, ja att det skulle vara ett 

krav på att alla är undersköterskor egentligen då men, men, men det är ju svårt att få till det 

praktiskt […] Men att åtminstone att det skulle vara bra med mer, ja interna utbildningar 

eller kurser där man kan diskutera sånna här saker […] Speciellt när dom jobbar själv då 

kvällar och helger och somrar till exempel, när det är mycket ovan personal… då står ju dom 

där och ska ta hand om anhöriga och… och patienter som är väldigt sjuka. Och så kanske 

dom inte har kunskapen egentligen… så att det, för att göra det ännu bättre sista tiden så 

skulle man ju öka en, eller önska en högre kunskap, bland dom då…” 
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Informanter från den specialiserade palliativa vården beskrev kunskap i förhållande till döden 

något annorlunda än informanter från allmän palliativ vård. De beskrev kunskap mer i ordalag 

av att det är viktigt att ha en viss erfarenhet i vårdandet av döende personer samt att vara pro-

fessionell i sitt bemötande. En informant beskrev också vikten av livserfarenhet som viktig för 

att kunna verka för en god död. 

Sjukvårdspersonalens möjlighet att tidsmässigt ägna sig åt den döende personen 

Underkategorin beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård. 

Gemensamt för informanterna var att det upplevdes som viktigt för en god död att ha möjlig-

heten att ha tid att ägna sig åt den döende personen och dennes närstående, att lägga ner tid på 

att få döden så bra som möjligt. Informanter från allmän palliativ vård, speciellt inom sluten-

vården, beskrev hur det ofta var svårt att ge den tid som de skulle vilja eftersom de hade 

många andra svårt sjuka patienter som de också behövde ägna sig åt. En informant från speci-

aliserad palliativ vård med tidigare erfarenhet från allmän palliativ slutenvård beskrev samma 

svårighet och upplevde tacksamhet för att tiden inom den specialiserade palliativa vården 

räckte till. 

Informanter från specialiserad palliativ vård gav en mer utförlig beskrivning av vad det är 

som är viktigt med att ha tid för den döende personen och dennes närstående. De beskrev att 

det är viktigt att lägga ner tid och att vara närvarande för att döden ska bli bra och att aldrig 

visa sig jäktad eftersom den döende personen och dennes närstående känner av detta. En in-

formant beskrev hur en av de viktigaste delarna innebär att ha tid att stanna kvar och invänta 

effekt av givet läkemedel för att ha chansen att utvärdera. Informanten beskrev följande: 

”Vi har ju liksom den tiden, vi kan ju liksom. Det tycker jag är skönt. Det är inte bara in och 

ut och ge läkemedel eller så, vi stannar kvar och ser att till exempel smärtan ger med sig och 

att andra symtom ger med sig då.” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Inom kvalitativ forskning används begreppet trovärdighet vid diskussion av en enskild studies 

kvalitet. Begreppet trovärdighet inkluderar enligt Polit och Beck (2012) aspekter relaterade 

till giltighet (credibility), tillförlitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability). 

Dessa aspekter i förhållande till föreliggande studie diskuteras nedan. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en studies giltighet är beroende av korrekt och rele-

vant metodik i förhållande till en studies ämne och syfte. Eftersom studien syftade till att be-

skriva likheter och skillnader i sjuksköterskors uppfattning av ett begrepp var ett första steg 

att få kännedom om sjuksköterskornas faktiska uppfattning. En kvalitativ intervjustudie med 

induktiv ansats, där det specifika från varje informant används för att kunna säga något om 

helheten av sjuksköterskors uppfattning av begreppet, ansågs kunna bidra med denna kun-

skap. Ett andra steg var att beskriva likheter och skillnader mellan sjuksköterskors uppfattning 

utifrån olika vårdformer inom vilket det bedrivs allmän respektive specialiserad palliativ vård. 

Det kan antyda att studien har en jämförande design och till viss del är det så. Det ligger då 

nära tillhands att föreslå att den korrekta metodiken i förhållande till studiens ämne och syfte 

istället kunde ha varit en kvantitativ jämförande design. Syftet är dock utformat med avseende 
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att beskriva de likheter och skillnader som framkommer i sjuksköterskors uppfattning av be-

greppet, inte att göra en jämförelse mellan hur vanligt förekommande dessa är mellan sjuk-

sköterskor från allmän respektive specialiserad palliativ vård. Metodiken i förhållande till 

studiens ämne och syfte anses därför vara korrekt och ökar studiens giltighet.  

En studies giltighet ökar också genom att utifrån studiens syfte välja ett urval av informanter 

som är så representativt som det går från en miljö där informanterna finns representerade 

(Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom föreliggande studie utifrån olika vårdformer syf-

tade till att beskriva skillnader och likheter i sjuksköterskors uppfattning av en god död var 

två saker väsentliga för studiens giltighet. Informanterna var tvungna att inhämtas från vård-

former där det bedrivs allmän- respektive palliativ vård i livets slutskede och skulle även 

kunna vara representativa för respektive vårdform. Sjuksköterskor finns representerade, om 

än i olika utsträckning, inom hälso- och sjukvårdens alla verksamheter där det bedrivs pallia-

tiv vård, såväl allmän som specialiserad. Att hitta informanter var därför inte svårt. Att få en 

representativitet bland informanterna säkerställdes genom användandet av inklusions- och 

exklusionskriterier. För att få en representativitet av informanter överlag i förhållande till syf-

tet användes ett inklusionskriterium avseende erfarenhet av att vårda patienter som avlidit. För 

att få en representativitet för informanterna från allmän palliativ vård var det väsentligt att inte 

tidigare ha arbetat inom den specialiserade palliativa vården. Inom den specialiserade pallia-

tiva vården var det dock väsentligt med en viss erfarenhet från specialiserad palliativ vård och 

två års erfarenhet sattes som en gräns. Dessa inklusions- och exklusionskriterium speglar den 

taktik som använts för att säkerställa informanternas representativitet inom vårdformer där det 

bedrivs allmän- respektive specialiserad palliativ vård. 

Att hitta miljöer där informanterna var representerade var inte heller det svårt. För att hitta 

informanter från den specialiserade palliativa vården var det en självklarhet att gå till den kli-

nik för specialiserad palliativ vård som fanns i det aktuella länet. Utmaningen för studien låg 

mer i att hitta de miljöer där informanter från allmän palliativ vård fanns som mest represente-

rade. Eftersom studien behandlar död användes svenska palliativregistret för att identifiera de 

verksamheter inom respektive vårdform från det aktuella länet som under kalenderåret 2014 

haft flest dödsfall. De verksamheterna med flest dödsfall identifierades och informanter rekry-

terades från dessa. Det var en medveten strategi för att säkerställa inklusion av informanter 

med erfarenhet av att vårda patienter som avlidit vilket kan tala för en ökad giltighet. Valet att 

inkludera informanter från de verksamheter som har flest dödsfall kan samtidigt ha påverkat 

både studiens resultat och giltighet negativt. Det är sannolikt att en större erfarenhet i att vårda 

döende personer kan ge en annorlunda bild av en god död än hos personer som inte har 

samma erfarenhet. Det innebär att de informanter som inkluderats från verksamheter där det 

bedrivs allmän palliativ vård kanske inte representerar sjuksköterskor som arbetar med allmän 

palliativ vård i stort. Det är omöjligt att veta om så är fallet men risken finns. 

Förutom de inklusionskriterier som användes gällande informanternas erfarenhet av att ha 

vårdat patienter som dött och att ha arbetat minst två år inom den specialiserade palliativa 

vården ställdes inga krav på informanternas socioekonomiska bakgrund gällande kön, ålder, 

utbildningsnivå mm. Det kan innebära att resultatet inte är så representativt för den grupp 

sjuksköterskor som arbetar inom dessa vårdformer. Det ställdes inte heller några krav på eller 

frågor kring informanternas etnicitet, kultur eller religionstillhörighet. Eftersom en god död 

visat sig variera mellan människor från olika etniciteter, kulturer och religioner hade det varit 

intressant att inkludera informanter med olika tillhörigheter till dessa aspekter. Det bedömdes 

dock överskrida studiens tidsram.  
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En studies giltighet är också beroende av tillförlitligheten hos informanterna och den inform-

ation de delar med sig av i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Att informanter har re-

kryterats genom ett strategiskt urval kan ha påverkat studiens resultat och giltighet. Eftersom 

avdelningschefer varit behjälpliga att identifiera sjuksköterskor som de själva upplevde kunna 

ge den djupaste och mest varierande informationen kan de medvetet ha valt de sjuksköterskor 

som de ansåg kunde ge en positiv syn på en god död alternativt sjuksköterskor med palliativ 

vård som ansvarsområde inom den egna verksamheten. Det finns därmed en risk att den en-

skilde informanten kan besitta en kunskap om palliativ vård som överstiger kunskapen hos 

den allmänna sjuksköterskan som arbetar inom allmän palliativ vård. Urvalsmetoden valdes 

medvetet för att få tillgång till informativa informanter men det är möjligt att den kan ha på-

verkat studiens resultat och giltighet eftersom det är en risk med urvalsmetoden (Polit & 

Beck, 2012). Såhär i efterhand hade det kunnat vara ett alternativ att inom verksamheter där 

det bedrivs allmän palliativ vård ha ett exklusionskriterium avseende sjuksköterskor med pal-

liativ vård som ansvarsområde eller som gått någon fördjupande utbildning inom palliativ 

vård.  

Giltigheten är också beroende av kvaliteten på själva intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att säkerställa bästa möjliga intervjusituation användes metoder för att förhindra 

störande moment under intervjuerna. Det inkluderade tillgång till enskilda rum särskilt avsatt 

för intervjuerna, information till avdelningspersonal om att intervjuer pågick för att minska 

risken för störande moment samt flygplansläge på de mobiltelefoner som användes för inspel-

ning av intervjuerna. Alla intervjuer förflöt helt utan eller med minimalt av störande moment 

vilket gjorde att informanterna kunde prata ostört. De ljudupptagningar som togs under inter-

vjuerna var av god kvalitet och det var lätt att höra vad som sades.  

En aspekt av kvaliteten på själva intervjuerna kan också vara kvaliteten på de frågor som 

ställdes. En intervjuguide användes som hjälpmedel under varje intervju. Denna hade testats 

under två pilotintervjuer för att säkerställa dess relevans i förhållande till studiens syfte och 

för att ingen fråga skulle uppfattas på fel sätt av informanterna. Ingen ändring gjordes efter 

dessa två intervjuer. Under några av de resterande intervjuerna uppdagades dock att den fråga 

som varje intervju inleddes med uppfattades vara väldigt bred. Några informanter blev ställda 

när de fick frågan och var tvungna att få en del betänketid innan de kunde svara. Syftet med 

att ha en sådan bred fråga var dock att ge informanterna möjlighet att prata så fritt som möjligt 

om hur de uppfattade en god död och även om vissa informanter hade inledande svårigheter 

så ledde frågan slutligen fram till informativa svar. Övriga frågor i intervjuguiden behandlade 

frågor i förhållande till hur informanterna upplevde en dålig död och de ombads även beskriva 

situationer från deras arbete som sjuksköterskor där de upplevt att en patient fått en god re-

spektive dålig död. Det kan tyckas som något bakvänt att ställa frågor relaterade till en dålig 

död när studiens syfte behandlar en god död men det var ett medvetet val som användes för att 

stärka den bild av en god död som informanterna hade. Många gånger kan det vara svårt att 

prata om vad som uppfattas bra och det kan då underlätta att få framföra vad som istället upp-

fattas som mindre bra. Att beskriva situationer från det egna arbetet med patienter som fått en 

bra respektive dålig död var även det ett medvetet val för att underlätta för informanterna i 

deras berättelse eftersom det oftast är lättare att prata om någonting i förhållande till situation-

er som är självupplevda.  

Ytterligare en aspekt att diskutera i förhållande till intervjuernas kvalitet och studiens giltighet 

handlar om intervjuernas längd. De varierade i längd från nio till 30 minuter vilket kan tyckas 

vara en betydande variation. Eftersom fältnoteringar fördes i anslutning till varje intervju no-

terades efter de 12 intervjuerna att även de kortare intervjuerna bidrog med en rik beskrivning 

av hur en god död uppfattas. Samtidigt noterades även att ingen ny information verkade upp-
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komma i de sista intervjuerna, vilket tyder på datamättnad (Polit & Beck, 2012). Trots varie-

rande längd anses kvaliteten på intervjuerna och därmed giltigheten sammanfattningsvis vara 

god. 

Ett väsentligt moment för en studies giltighet är transkriberingen av den inspelade intervjun 

till text. Kvale och Brinkmann (2014) samt Polit och Beck (2012) menar att det är nära på 

ofrånkomligt att misstag inträffar i samband med transkriberingen. I föreliggande studie tran-

skriberades varje intervju av samma person som utfört intervjun för att minska risken för att 

intervjun transkriberades fel. Intervjuerna lyssnades även igenom flertalet gånger i samband 

med transkriberingen för att säkerställa att ljudupptagningen överensstämde med transkribe-

ringen och för att kunna upptäcka och korrigera eventuella fel innan analysprocessen fort-

skred.  

Ett annat moment som är viktigt för en studies giltighet är analysen och hur denna utförs 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I föreliggande studie har analysen utförts genom Graneheim och 

Lundmans metod för kvalitativ innehållsanalys. Ett första steg i analysen innebär att plocka ut 

meningsbärande enheter. Det är ett kritiskt moment för en studies giltighet eftersom längden 

på de meningsbärande enheterna påverkar giltigheten. För korta enheter kan göra resultatet för 

fragmenterat medan för långa enheter istället kan innehålla fler än en mening som därmed kan 

gå förlorade under analysens gång (Graneheim & Lundman, 2004). I föreliggande studie har 

därför ett stort fokus under analysförfarandet varit på de meningsbärande enheterna. Enheter 

har identifierats ur varje transkriberad intervju enskilt för att sedan jämföras och diskuteras. 

Flera gånger under analysprocessens nästkommande steg har de identifierade enheterna jäm-

förts mot det intervjutranskript som det plockats ur från för att se att ingen enhet uppfattats på 

fel sätt. De meningsbärande enheterna har varit av varierande längd. Några har endast varit 

några ord långa medan andra varit flera meningar långa. För att göra analysprocessen mera 

lättarbetad har kondensering av meningsenheterna använts där dessa kortats ner i längd utan 

att det centrala innehållet gått förlorat. Detta ökar studiens tillförlitlighet. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att ett sista moment som är av vikt för en studies giltighet 

är att ge en valid redogörelse för studiens resultat. Alla data som insamlats vid intervjuerna 

och som är av relevans för studiens syfte har redovisats i resultatet. Inga data har utelämnats i 

brist på passande kategorier. Graneheim och Lundman (2004) menar att ett sätt att öka en 

studies giltighet är att visa likheter inom och skillnader mellan olika kategorier som presente-

ras i resultatet. Föreliggande studies giltighet ökas genom att ordagranna citat presenteras ge-

nomgående i resultatet för att förtydliga skillnader och likheter mellan olika kategorier.  

En studies tillförlitlighet ökar om resultatet är beständigt över tid och i andra sammanhang, 

alltså om resultatet kan reproduceras av andra forskare vid andra tillfällen (Kvale & Brink-

mann, 2014; Polit & Beck, 2012). Hur beständigt studiens resultat är över tid är omöjligt att 

veta eftersom datainsamlingen utförts under enbart två månaders tid. Det kan därför ses som 

en begränsning av studiens tillförlitlighet. Att datainsamlingen utförts under kort tid kan även 

ses som en styrka i studiens tillförlitlighet eftersom datainsamlingen har kunnat utföras på ett 

konsekvent sätt under hela insamlingsperioden. Tillförlitligheten ökar också genom att datain-

samlingen utförts inom tre olika verksamheter. Att informanter från varje verksamhet dessu-

tom har inhämtats från flera än enbart en slutenvårdsavdelning, en kommun och ett hemsjuk-

vårdsteam minskar risken för att resultatet speglar lokala förhållanden och kan därför ses som 

en ytterligare en styrka i studiens tillförlitlighet. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att tillförlitligheten också är beroende av huruvida infor-

manternas svar kan förändras om de intervjuas av andra personer, om olika svar ges till olika 

intervjuare. Det är svårt att veta men en aspekt i detta är om intervjuare håller sig till de frågor 
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som i förväg förberetts i intervjuguiden eller inte. Intervjuarna i föreliggande studie har kon-

sekvent använt sig av frågorna i intervjuguiden och inte använt sig av några ytterligare frågor 

som skulle kunna uppfattas som ledande. Det är därför sannolikt att informanterna skulle 

svara liknande även om de intervjuades av andra intervjuare, förutsatt att samma intervjuguide 

används. En aspekt i detta är också huruvida informanterna blir avbrutna i sin berättelse av 

intervjuaren eller om de får tala fritt. Intervjuarnas erfarenhet av att intervjua har säkerligen en 

stor roll i detta och även i hur flitigt följdfrågor används under intervjuerna för att belysa vissa 

områden av informanternas berättelser ytterligare. Intervjuarna i denna studie har ringa erfa-

renhet av att intervjua och det är därför sannolikt att en mer erfaren intervjuare med tillgång 

till samma intervjuguide skulle kunna få ut en mer utförlig berättelse från informanterna. 

Egen erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede och kunskap från utbildning inom pal-

liativ vård kan i kombination med den förförståelse för uppfattningar av en god död som in-

hämtats under arbetet med studiens bakgrund ha påverkat analys och resultat och således 

också studiens tillförlitlighet. Att analysera insamlad data innebär en form av subjektiv tolk-

ning (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns därmed alltid en risk för att intervjutranskripten 

tolkats för ingående. Att det är två som har utfört analysen och att varje steg i analysprocessen 

har diskuterats stärker tillförlitligheten. Att studiens resultat dessutom enbart baseras på en 

manifest innehållsanalys där informanternas berättelser återges ordagrant (Graneheim & 

Lundman, 2004) minskar risken för subjektiv tolkning och ökar tillförlitligheten. 

En studies överförbarhet ökas om resultatet kan överföras i andra situationer och i andra 

grupper. För att det ska vara möjligt är det viktigt med en utförlig beskrivning av studiens 

metod (Polit & Beck, 2012). I föreliggande studie har därför studiens metodik innehållande 

urvalsförfarande, tillvägagångssätt, datainsamling, databearbetning och dataanalys samt del-

tagardemografi beskrivits på ett utförligt sätt. Det anses därmed öka överförbarheten till andra 

kontexter. 

 

Resultatdiskussion 

 

Nedan diskuteras resultatet utifrån de sex kategorier som framkommit som viktiga för en god 

död. En diskussion förs också utifrån de attribut som beskrivs som viktiga för en god död 

inom den vetenskapliga litteraturen och dess bekräftande eller icke-bekräftande i denna stu-

die. Slutligen kommenteras studiens resultat i förhållande till omvårdnadsmodellen de 6 S:n. 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att det finns både likheter och skillnader i hur sjuksköterskor från allmän- och 

specialiserad palliativ vård uppfattar begreppet en god död. Likheterna synliggörs genom ka-

tegorierna som, trots att analysen utförts separat, är gemensamma för både allmän och specia-

liserad palliativ vård. Sjuksköterskor från både allmän- och specialiserad palliativ vård upp-

fattar en god död som en död utan lidande, en död som är förenlig med den döende personens 

egna önskemål inför döden, en död som är förväntad och införstådd av den döende personen 

och alla runtomkring, att bli bemött och behandlad som en människa inför döden, att få möj-

lighet till lugn och avskildhet i en familjär miljö samt att få stöd från och känna tillit till sjuk-

vårdspersonalen. Likheterna synliggörs också i underkategorierna där flera är gemensamma 

för sjuksköterskor inom både allmän- och specialiserad palliativ vård. Resultatet visar även att 

det finns vissa skillnader i hur en god död uppfattas. Skillnaderna illustreras både genom 

skilda underkategorier, där vissa underkategorier är exklusiva för sjuksköterskor inom allmän 

eller specialiserad palliativ vård, men också genom olikheter inom samma underkategorier. 
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Sammanfattande visar resultatet att en god död i stora drag uppfattas lika bland sjuksköterskor 

inom allmän- respektive specialiserad palliativ vård och att skillnaderna ligger i de mer speci-

fika delarna av en god död.  

En död utan lidande  

En död utan lidande inkluderade flera underkategorier. Den första handlade om att vara fri 

från smärta och andra besvärande symtom. Den utmärkte sig som en av de viktigaste kompo-

nenterna av en god död eftersom det nämndes av alla informanter inom både allmän och spe-

cialiserad palliativ vård. Det är ett attribut som beskrivs vara av stor vikt även inom tidigare 

forskning utifrån ett helhetsperspektiv där både fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

symtom inkluderas (Akechi et al., 2012; Aleksandrova-Yankulovska & ten Have, 2015; Aspi-

nal et al., 2006; Beckstrand, et al., 2006; Borbasi et al., 2005; Bratcher, 2010; Cipoletta & 

Oprandi, 2014; Costello, 2006; Dwyer et al., 2011; Gibson, et al., 2008; Griggs, 2010; Hirai, 

et al., 2006; Gott et al., 2008; Hughe et al., 2008; Ko et al., 2013; Ko et al., 2015; Lloyd-Wil-

liams et al., 2007; Morita et al., 2015; Miyashita et al., 2007; Miyashita et al., 2008a; Rietjens, 

et al., 2006; Shinjo, Morita, Hirai, Miyashita, Shimzu, Tsuneto & Shima, 2015: Wiegand & 

Petri, 2010). Denna studies resultat kan därför anses bekräfta tidigare resultat inom ämnet en 

god död. Även om likheten i denna underkategori är övertygande mellan informanter från 

både allmän- och specialiserad palliativ vård sågs även en skillnad i hur informanterna valde 

att beskriva detta. Informanterna från allmän palliativ vård beskrev uteslutande hur döende 

personer skulle vara helt symtomfria för att döden skulle vara god. Informanterna från specia-

liserad palliativ vård beskrev istället hur det var viktigt att lindra den döende personens sym-

tom så gott det går. Skillnaden är marginell men ändå intressant och värd att kommentera. 

Vad den beror på är svårt att veta säkert men det skulle kunna ha att göra med större erfaren-

het av symtomlindring inom den specialiserade palliativa vården. Det kan också bero på att 

döende personer med komplexa symtom, baserat på Socialstyrelsens definition för speciali-

serad palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011b), oftare vårdas den sista tiden i livet ansluten till 

just specialiserad palliativ vård. Symtom som upplevs som svårare och mer komplexa är för-

modligen också svårare att lindra och kanske inte går att lindra helt. Den erfarenhet som in-

formanterna från specialiserad palliativ vård har av döende personer med komplexa symtom 

kan därför antas vara grundläggande för skillnaden i hur symtomlindring beskrevs. Kanske är 

det även så att det är mer accepterat inom specialiserad palliativ vård att inte lova döende per-

soner total symtomfrihet eftersom erfarenheten talar för att det ibland inte går. 

Att inte utsättas för onödigt lidande är den tredje underkategorin. Det beskrevs av informanter 

från både allmän- och specialiserad palliativ vård men skiljer sig mellan vad informanterna 

från de bägge vårdformerarna ansåg vara onödigt lidande. Informanter inom allmän palliativ 

vård ansåg att provtagningar, nutritionsbehandlingar och att skickas mellan olika vårdgivare i 

livets slutskede orsakar onödigt lidande och därför bör undvikas. Informanter inom speciali-

serad palliativ vård tog istället upp att det måste finnas läkemedelsordinationer för att kunna 

undvika onödigt lidande. Detta speglar skillnader mellan allmän- och specialiserad palliativ 

vård. En förklaring till skillnaderna kan vara att sjuksköterskor från allmän- och specialiserad 

palliativ vård arbetar utifrån olika förutsättningar. Inom specialiserad palliativ vård kan det 

antas finnas en förståelse för den palliativa vårdfilosofin vilket kanske inte finns i lika stor 

utsträckning inom allmän palliativ vård. En annan tänkbar förklaring är också stöd från läkare 

som beskrivs som mycket viktigt av informanter inom allmän palliativ vård inom andra kate-

gorier. De flesta av de områden som informanterna från både allmän- och specialiserad pallia-

tiv vård beskrev som viktigt att undvika för att döende personer inte ska utsättas för onödigt 

lidande handlar trots allt om områden som styrs av läkare. Kanske kan en bidragande förkla-

ring till skillnaderna i vad informanterna från allmän- och specialiserad palliativ vård ansåg 

orsaka onödigt lidande därför ligga i bristande läkarstöd.  
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En död där omvårdnadsbehov tillgodoses beskrevs enbart av informanter från allmän palliativ 

vård vilket är ett intressant fynd eftersom omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. En 

teori till varför det är så kan vara att sjuksköterskor inom allmän palliativ vård kanske i större 

utsträckning är involverad i just det patientnära omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor inom spe-

cialiserad palliativ vård representeras i denna studie uteslutande av informanter från hemsjuk-

vårdsteam och det kanske är svårare att vara involverad i det patientnära omvårdnadsarbetet. 

Döende personer som väljer att vårdas i hemmet och behöver stöd och hjälp med sin person-

liga hygien får då hjälp av hemtjänst. Den specialiserade palliativa vårdens uppdrag är den del 

som den döende personen behöver hjälp med rent medicinskt. Det inverkar med stor sanno-

likhet på att informanter inom den specialiserade palliativa vården inte tar upp omvårdnads-

behovet. Kanske resultatet hade sett annorlunda ut om informanter från specialiserad palliativ 

slutenvård också inkluderats.  

En död förenlig med den döende personens önskemål 

Denna kategori med tillhörande underkategorier handlar till stor del om självbestämmande. 

Att ta reda på den döende personens önskemål inför döden och att tillgodose dessa även om 

det bryter mot egna tycken och värderingar. Kategorin kan relateras till Weismans beskriv-

ning av hur det enbart är den döende personen själv som kan veta hur han eller hon upplever 

en god död (Weisman, 1974). Det kan också relateras till ett av Weismans fyra kännetecken 

för en god död, nämligen lämplighet (Weisman, 1974). Informanter från både allmän- och 

specialiserad palliativ vård beskrev att det var viktigt att ha kännedom om den döende person-

ens önskemål för att ha möjlighet att tillgodose dem vilket kan ses som en bekräftelse till 

Weismans teori kring en god död. Tidigare forskning inom området bekräftas även de av stu-

diens resultat (Haishan et al., 2015; Miyashita et al., 2007; Rietjens et al., 2006). 

En informant från den specialiserade palliativa vården tog upp att det är viktigt att våga ställa 

frågan om önskemål inför döden. Samtidigt beskriver andra informanter från specialiserad 

palliativ vård hur det är viktigt att inte ställa för mycket frågor utan vänta in den döende per-

sonen och dennes eget initiativ till att prata om det. Informanter från både allmän- och specia-

liserad palliativ vård beskrev också hur dessa initiativ är viktiga att fånga upp och inte försöka 

skoja bort i försök att muntra upp den döende personen. Det talar för att det finns flera olika 

sätt att gå tillväga och en komplexitet i vilken väg som är den bästa för varje enskild person. 

Informanter från specialiserad palliativ vård och från kommunal hälso- och sjukvård menade 

att det är viktigt att den döende personen får dö där han eller hon önskar. Informanter från 

specialiserad palliativ vård specificerade detta genom att nämna hemmet om den döende per-

sonen och dennes närstående upplever sig trygga med det. Att få dö på den plats man själv 

önskar bekräftar därmed tidigare forskning (Andersson et al., 2008; De Jong & Clarke, 2009; 

Griggs, 2010; Gibson et al., 2008; Hirai et al., 2006; Holdsworth, 2015; Ko et al., 2013; Lin-

dqvist & Tishelman, 2015; Lloyd-Williams et al., 2007; Miyashita et al., 2008b; Rietjens, et 

al., 2006). De informanter i studien som inte nämnde något om att ta reda på var den döende 

personen önskade spendera den sista tiden i livet var uteslutande informanter från slutenvår-

den. Det behöver för den sakens skulle inte spegla att informanterna från slutenvården upple-

ver detta som mindre viktigt för en god död utan speglar mer troligen de förutsättningar som 

man har att arbeta utifrån. 

Ett annat område som beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ 

vård som särskilt viktigt att ha kännedom om och kunna tillgodose var om och vilka den dö-

ende personen önskade ha närvarande vid döden. Även detta område bekräftas av tidigare 

forskning (Beckstrand et al., 2006; Cipoletta & Oprandi, 2014; Holdsworth, 2015). 
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Vidare tas vikten av en god relation upp från informanter från specialiserad palliativ vård och 

kommunal hälso- och sjukvård. Informanterna menade att relationen till den döende personen 

underlättar möjligheten att kunna ha samtal om hur den döende personen önskar ha det den 

sista tiden i livet. Relationens betydelse för samtal kring önskemål om livets slutskede och 

dess påverkan döden bekräftas genom tidigare forskning (Akechi et al., 2012; Beckstrand et 

al, 2006; Cipoletta & Oprandi, 2014; Griffiths, Ewing, Rogers, Barclay, Martin, McCabe & 

Todd, 2007; Haishan et al., 2015; Hirai et al., 2006; Holdsworth, 2015; Johnston & Smith, 

2005; Miyashita et al., 2007). Möjligtvis kan känslan av att det är lättare att ha samtalen med 

personer till vilka en relation utvecklats till relateras till att det inom den specialiserade pallia-

tiva vården samt kommunal vård- och omsorg i större utsträckning sker i den döende perso-

nens hem. Omständigheterna i den omkringliggande miljön är oftast lugnare än de kan vara 

inom slutenvården och sjukvårdpersonalen är då gäst i den döende personens hem vilket kan 

göra det enklare att slappna av och prata öppet kring egna önskemål.  

Informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård tog upp att det är av stor vikt att 

respektera den döende personens önskemål och val även fast det kan strida mot egna värde-

ringar. Även detta bekräftas av tidigare forskning (Gibson et al., 2008; Morita, 2015).  

En död som är förväntad och införstådd av den döende personen och alla runtomkring 

Denna kategori med den första underkategorin kan relateras till två av Weismans kännetecken 

för en god död, nämligen medvetenhet och acceptans (Weisman, 1974). Informanter från den 

allmänna palliativa vården beskrev att information till den döende personen och dennes när-

stående angående vårdens inriktning upplevdes som viktigt och att läkaren som informerar 

skulle vara tydlig och ärlig. Hos framförallt informanter från slutenvården men även från 

kommunal hälso- och sjukvård var detta framträdande som en mycket viktig aspekt för en god 

död då det nämndes av de flesta informanter. Tidigare forskning inom detta område skiljer sig 

åt i hur viktigt det anses var att vara medveten om att döden är nära förestående. Viss forsk-

ning bekräftar denna studie genom att det anses vara viktigt (Andersson et al., 2008; Axelsson 

et al., 2012; Costello, 2006; Gott et al., 2008; Holdsworth, 2015; Rietjens et al., 2006) medan 

annan forskning tyder på att det inte är lika viktigt eller att man helst inte vill veta alls 

(Akechi et al., 2012; Gott et al., 2008; Wiegand & Petri, 2010). Även om denna studie uteslu-

tande tyder på att det är av stor vikt att den döende personen och dennes närstående är med-

veten om den förestående döden så visar tidigare forskning att det kan finnas personer som 

önskar annat. Som sjukvårdspersonal är det därför av stor vikt att känna sig för vad just den 

enskilde personen kan tänkas behöva för information.  

En förutsättning som informanterna från den allmänna palliativa vården ansåg som väsentligt 

för en god död var att ha stöd från och samarbete med läkare. Att detta uteslutande nämndes 

av informanter från allmän palliativ vård är en intressant aspekt. Flera informanter från allmän 

palliativ vård nämnde svårigheter med att få kontakt med läkare och att få läkaren att våga ta 

ett beslut kring vårdens inriktning. Det kan bero på att man inom den specialiserade palliativa 

vården anser sig ha detta stöd och samarbete i större utsträckning och att det därför räknas 

som en ovillkorlig förutsättning. Att man inom specialiserad palliativ vård arbetar med enbart 

palliativ vård och inte har en samtida sysselsättning inom akutsjukvård kan säkerligen också 

inverka på detta. Det kan också bero på att läkare inom den specialiserade palliativa vården, 

till skillnad från verksamheter där det bedrivs allmän palliativ vård, är specialiserade inom 

palliativ vård. Till skillnad från allmän palliativ vård är det troligen bättre läkarkontinuitet 

vilket också innebär att de läkare som arbetar troligen lär känna och får kunskap om den dö-

ende personen på ett annat sätt. 
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Informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård påpekade också att det var vik-

tigt att vara förberedd och hinna göra avslut. Specifikt nämndes förberedelser relaterade till att 

planera för begravning och avsluta viktiga saker vilket även det bekräftas i tidigare forskning 

(Aspinal et al., 2006; Goldsteen et al., 2006; Gott et al., 2008; Hattori & Ischida, 2012; Lloyd-

Williams et al., 2007). Informanter ifrån den specialiserade palliativa vården menade att den 

döende personen ska hinna göra avslut, med Vita arkivet eller andra pappersarbeten medan 

informanter från allmän palliativ vård pratade om vikten av att veta som händer i kroppen vid 

döendet. Att informanter från den specialiserade palliativa vården tar upp detta med att hinna 

göra avslut upplevs inte som så märkligt. Dessa informanter har varit i den döende personens 

hem och ser hur vardagen ser ut. I hemmet kan den döende personen kanske relatera mer till 

vardagen och dessa saker komma upp till ytan. Informanter från både allmän- och speciali-

serad palliativ vård beskrev det också som viktigt att hinna ta farväl av närstående. Även detta 

bekräftas i tidigare forskning där det förutom att hinna ta farväl av närstående också beskrivs 

som viktigt att hinna umgås med närstående innan döden (Gott et al., 2008; Ko et al., 2013). 

Att bli bemött och behandlad som en människa inför döden 

Att bli behandlad som en människa inför döden är en underkategori som tar upp det mänsk-

liga värdet som varje person har och fortsätter att ha in i döden. Informanter från både allmän- 

och specialiserad palliativ vård var överens om att den döende personen ska behandlas som en 

människa fram tills hon eller han dör. Människovärdet under livets slutskede beskrivs även i 

tidigare vetenskaplig litteratur. Goldsteen et al (2006), Holdsworth (2015), Ternestedt & 

Franklin (2006) lägger fokus på livet kvalitet i livets slutskede och menar att den döende per-

sonen ska kunna leva livet fullt ut och uppleva livskvalitet tills livet är slut. Informanterna i 

denna studie nämner inte livskvalitet specifikt men menar att den döende personen ska kunna 

leva livet fullt ut till livets slut vilket leder tankarna till att det är just livskvalitet som menas. 

Tidigare litteratur nämner även respekten för människan som individ som viktig (Haishan et 

al., 2015; Miyashita et al., 2007; Rietjens et al., 2006) vilket även informanterna i denna stu-

die gör. Den döende personens människovärde som denna studie visar på kan därför anses 

bekräfta tidigare forskning. 

I förhållande till människovärdet beskrev informanter från allmän palliativ vård att det är en 

rättighet att inte dö ensam. Om den döende personen inte har några närstående som kan vara 

med personen under den sista tiden i livet beskrev informanterna hur det var önskvärt att sätta 

in vak, det vill säga en person som sitter hos den döende personen som ett stöd. Att det anses 

som viktigt för en god död att inte behöva dö ensam bekräftas även i tidigare studier 

(Bratcher, 2010; De Jong & Clarke, 2009; Lindqvist & Tishelman, 2015). Samtidigt finns det 

också studier som tyder på att vissa personer föredrar att dö ensamma, både i syfte att få vara 

ensam med sina tankar och i syfte att skydda sina närstående från döden (De Jong & Clarke, 

2009; Lindqvist & Tishelman, 2015). Även om denna studie uteslutande beskriver det som en 

rättighet att inte behöva dö ensam kan det finnas omständigheter där det inte är det rätta för 

den enskilde personen. I en tidigare kategori beskrev informanterna både vikten av att ha kän-

nedom om den döende personens önskemål inför döden, att tillgodose önskemålen och att 

respektera de val som personen gör inför döden. Det är aspekter som är viktiga även för denna 

kategori. Flera informanter beskrev situationer där den döende personen inte ville ha någon 

närstående hos sig och hur de som sjuksköterskor tvingades acceptera detta eftersom det varit 

den döende personens eget val. Det är således av vikt att ta reda på den enskilde personens 

önskemål kring detta och förhålla sig till det. 

Den största skillnaden i denna kategori är att den andra underkategorin, Att inte behöva dö i 

ensamhet, beskrevs uteslutande av informanter från allmän palliativ vård. Att informanter från 

specialiserad palliativ vård inte tar upp detta behöver inte betyda att de inte ansåg detta som 
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viktigt utan kan, precis som många andra saker, bero på de förutsättningar som finns. I denna 

studie representeras specialiserad palliativ vård av informanter från specialisera palliativ hem-

sjukvård. Den erfarenhet som därmed ligger till grund för informanternas uttalanden är vård i 

hemmet. För att en person ska kunna vårdas i hemmet kan det antas att det i de allra flesta fall 

behövs en eller flera närstående som finns runtomkring den döende personen. Att inte dö en-

sam kan därmed ses som en självklarhet och därför ingenting som informanterna valde att 

nämna. Med utgångspunkt i samma antagande kan förklaringen till att informanter från all-

män palliativ vård ansåg detta som viktigt ligga i att de personer som inte har någon närstå-

ende helt enkelt inte kan dö i hemmet och därför i större utsträckning dör inom slutenvård 

eller inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Att få möjlighet till lugn och avskildhet i en familjär miljö 

Under denna kategori finns inga underkategorier utan det som togs upp beskriver på olika sätt 

just lugn, avskildhet och familjär miljö. Av dessa attribut var det lugn som utmärkte sig sär-

skilt eftersom det inte enbart nämndes i sammanhang av en miljö utan även i andra samman-

hang och inom andra kategorier och underkategorier. Att döden ska vara lugn ur flera olika 

avseenden beskrevs av informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård vilket 

stärker antagandet att det är en viktig del för en god död. Tidigare studier visar på vikten av 

att fysisk bekvämlighet är väsentlig för att förhindra smärta och lidande (Haishan et al., 2015; 

Lee et al., 2013; Miyashita et al., 2007; Miyashita et al., 2008b) vilket tyder på att det finns ett 

sammanhang mellan miljö och andra aspekter i förhållande till en god död.  

Lugn beskrevs också utifrån den fysiska miljön där den döende personen skulle dö. Informan-

ter från den allmänna palliativa vården, slutenvården, beskrev att det var viktigt att kunna få 

enkelrum och möjlighet att göra rummen privata trots vistelse på sjukhus. Det bekräftar tidi-

gare studier där informanter från slutenvården även de menar att ett lugnt, rymligt och enskilt 

rum för den döende personen och dennes närstående är idealt för en god död när den sker 

inom slutenvården (Beckstrand et al, 2006; Borbasi et al., 2005; Cipoletta & Oprandi, 2014). 

Tidigare forskning visar också hur möjligheten till ett eget rum är ett sätt att värna om en per-

sons värdighet samt ge den döende personen möjlighet att umgås med sina närstående (Miy-

ashita et al., 2008a), något som informanterna i denna studie inte nämnde. 

Att få stöd från och känna tillit till sjukvårdspersonal 

Både informanter från allmän- och specialiserad palliativ vård menade att det var viktigt att 

visa sig tillgänglig och finnas till hands för den döende personen och dennes närstående för att 

de skulle känna sig trygga. Det blir dock tydligt i denna underkategori att det finns skillnader 

mellan olika verksamheter i de förutsättningar som finns för att kunna göra det. En bidragande 

faktor till de förutsättningar som föreligger inom olika verksamheter handlar om tid, vilket 

informanter från både allmän- och specialiserad palliativ vård beskrev som viktigt. Informan-

ter från bägge vårdformer beskriver hur tiden inom slutenvården är en bristvara och hur det 

kan påverka möjligheten att döende personer får en god död. 

Informanter från den allmänna palliativa vården menade även att det fanns ett behov av ut-

bildning och mer kunskap bland sjukvårdspersonalen. Informanter från den specialiserade 

palliativa vården menade att livserfarenhet och professionalitet hos sjukvårdspersonalen har 

stor betydelse. Att informanter från den allmänna palliativa vården tog upp att det fanns ett 

behov av utbildning kan ha att göra med att det är just allmän vård det handlar om. Inom den 

specialiserade palliativa vården har man valt att arbeta inom ett specialiserat område och har 

med stor sannolikhet en viss utbildning och erfarenhet inom området. Sjukvårdspersonal inom 

den allmänna specialiserade vården har möjligtvis inte den erfarenheten, de har erfarenhet av 

andra specialiteter, till exempel kirurgi eller medicin. Informanter från både allmän och speci-
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aliserad palliativ vård beskrev det även som viktigt att ha kunskap i förhållande till döden. 

Inom allmän palliativ vård beskrevs detta både utifrån an grundläggande kunskap om vad som 

händer i livets slutskede och att ha kunskap om den döende personens sjukdom och situation. 

Inom specialiserad palliativ vård beskrevs det mer utifrån att ha erfarenhet nog att kunna be-

döma vad som behöver göras i en aktuell situation. Både kunskap och erfarenhet sattes i sam-

band med att den döende personen och dennes närstående skulle känna tillit till sjukvårdsper-

sonalen. Holdsworth (2015) beskriver vikten av att personalen är kompetent och förtroende-

ingivande vilket bekräftas av denna studie.  

En informant från kommunal hälso- och sjukvård beskrev vikten av god kommunikation mel-

lan olika vårdinstanser för att ha möjligheten att ha kännedom om den döende personen. Att 

kommunikationen fungerar mellan de som vårdar en döende person bekräftas även i tidigare 

studier som viktigt för en god död (Beckstrand, et al., 2006; Borbasi et al, 2005; Cipoletta & 

Oprandi, 2014; Griggs, 2010). Griggs (2010) menar också att vården ska fungera dygnet runt 

trots olika verksamheters inblandning i vården vilket ytterligare belyser vikten av god kom-

munikation mellan olika vårdgivare. Tidigare forskning beskriver också vikten av god kom-

munikation mellan den döende personen och sjukvårdspersonalen (Andersson et al., 2008; 

Goldsteen et al., 2006) och är något som tas upp inom andra kategorier i denna studie. 

Informanter från allmän palliativ vård ansåg det också som viktigt att ha en viss kontinuitet i 

den personal som vårdar den döende personen. Kontinuitet är något som även Aspinal et al 

(2006) beskriver i en tidigare studie som viktigt för en god död och som därmed bekräftas i 

denna studie. 

Att dö med värdighet 

Att dö med värdighet är någonting som beskrivs som viktigt för en god död i den vetenskap-

liga litteraturen (Andersson, et al., 2008; Borbasi et al., 2005; Bratcher, 2010; Hirai et al., 

2006; Lee et al., 2013; Rietjens, et al., 2006). Värdighet som begrepp är något som ingen av 

informanterna i denna studie beskrev som viktigt. Aspekter som inom den vetenskapliga litte-

raturen beskrivs som viktiga i att behålla värdigheten är att dö med bevarad identitet 

(Holdsworth, 2015), vara respekterad för den individ som man är (Miyashita et al., 2008b) 

samt kunna leva oberoende av andra människor (Andersson et al., 2008; Axelsson et al., 

2012; Ternestedt & Franklin, 2006). De första två av dessa aspekter kan relateras till katego-

rin Att bli bemött och behandlad som en människa inför döden eftersom den handlar om den 

enskilde personens värde som människa ända till dess att döden inträffar. Att värdighet som 

begrepp inte benämns inom denna studie behöver därmed inte betyda att det inte anses vara en 

viktig del av en god död eftersom andra ord används istället. En förklaring till att värdighet 

som begrepp inte används kan också vara att det finns många olika aspekter av en god död 

som är viktiga. Under intervjuerna fick informanterna berätta om sina uppfattningar av en god 

död utifrån frågor med öppna svarsalternativ. Hade en direkt fråga ställts avseende värdighet 

och dess betydelse för en god död är det möjligt att detta skulle utgöra en större del av studi-

ens resultat. 

Diskussion utifrån de 6 S:n 

Utifrån det faktum att studien utförs inom området palliativ vård är det av värde att även dis-

kutera resultatet utifrån modellen de 6 S:n. Ingen av informanterna arbetade inom verksam-

heter där de 6 S:n används men resultatet visar trots detta att stora delar av modellen inryms i 

informanternas uppfattning av en god död. Informanterna beskrev vikten av att döden skulle 

vara utan lidande (Symtomlindring, Sammanhang, Strategier), förenlig med den döende per-

sonens egna önskemål (Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer), förväntad och inför-

stådd av den döende personen och alla runtomkring (Sammanhang, Strategier, Sociala relat-
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ioner) samt förenlig med varje enskild persons värde som människa (Självbild). Döden skulle 

vara lugn och ske i avskildhet och i en familjär miljö (Självbild, Sammanhang, Strategier) och 

skulle inbegripa genom stöd från och tillförlit till sjukvårdspersonalen (Sociala relationer). Att 

modellen inryms i sjuksköterskors uppfattningar en god död oavsett tillhörighet till allmän- 

eller specialiserad palliativ vård styrker antagandet att sjuksköterskor i Sverige, trots varie-

rande utbildning inom och erfarenhet av palliativ vård, har samma mål för en god död. 

 

Slutsats 

 

Denna studie visar att en god död i stora drag uppfattas lika av sjuksköterskor inom allmän- 

och specialiserad palliativ vård. Skillnaderna återfinns inom de mer specifika delarna av en 

god död samt i de förutsättningar som finns inom respektive vårdform och inom varje verk-

samhet. Det innebär att förutsättningar att arbeta för en god död speglar organisatoriska skill-

nader och att vården därmed kan bli ojämlik. Studien visar också att de områden som sjukskö-

terskor inom både allmän- och specialiserad palliativ vård identifierar som viktiga för en god 

död till stor del bekräftar tidigare forskning vilket innebär en trovärdighet i dessa områden 

och deras relevans för en god död. Studien tillför hopp inför framtidens palliativa vård ef-

tersom ett palliativt förhållningssätt speglas inom både allmän- och specialiserad palliativ 

vård. För att göra möjligheten till en god död mer jämlik i framtiden bör fokus ligga på att 

förbättra förutsättningarna inom verksamheter där det bedrivs allmän palliativ vård. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet av denna studie kan användas i klinisk verksamhet, både inom den allmänna- och 

specialiserade palliativa vården. Då resultatet pekar på stora likheter i hur en god död uppfatt-

tas och då skillnaderna snarare ligger i förutsättningarna att ha möjlighet att arbeta för en god 

död kan resultatet företrädesvis användas av chefer och beslutsfattare med mål att förbättra 

förutsättningarna att utföra palliativ vård i livets slutskede. På en mer lokal nivå bidrar studien 

till att göra sjukvårdspersonal mer uppmärksam på begreppet en god död och hur den döende 

personen ska få bästa möjliga förutsättningar till en god död. Eftersom det framkommit att 

läkarmedverkan är en förutsättning för att en god död kan framtida forskning fokusera på att 

beskriva likheter och skillnader mellan sjuksköterskor och läkares beskrivning av begreppet 

en god död.  
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BILAGA 1 

 

 

Till verksamhetschef… 

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Anna Olsén och Jennie Pettersson som studerar Specialist-

sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I 

vårt självständiga arbete på avancerad nivå, omfattande 15 högskolepoäng, har vi valt att stu-

dera: Sjuksköterskors uppfattning av begreppet ”en god död”. Vi är därför intresserade av få 

genomföra studien vid...  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill vi 

gärna att Du anger detta. Bifogat på baksidan av detta dokument finner Du informations om 

studiens syfte och metodik samt önskemål från Din verksamhet. Har Du ytterligare frågor 

rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta någon av oss eller vår handle-

dare. Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien, 

inklusive namn på arbetsplatser, kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på ar-

betsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 2015-12-17 

Med vänlig hälsning   

 

____________________________________ 

Student 

 

Anna Olsén, Fagersta __________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

Tel: 070-241 41 04 

E-post: anna.olsen@ltdalarna.se  

 

____________________________________ 

Student 

 

Jennie Pettersson, Falun________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

Tel: 070- 380 03 21 

E-post: jennie.pettersson@ltdalarna.se  

 

Handledare: 

 

Carina Lundh-Hagelin 

Tel: 08-406 28 91 

E-post: Carina.lundhhagelin@shh.se 

 

 

mailto:anna.olsen@ltdalarna.se
mailto:jennie.pettersson@ltdalarna.se
mailto:Carina.lundhhagelin@shh.se
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Studiens preliminära titel: En god död: Likheter och skillnader mellan sjuksköterskors upp-

fattning av begreppet ”en god död”. 

 

Syftet med studien är att utifrån olika vårdformer, inom vilket det bedrivs en allmän respek-

tive specialiserad palliativ vård i livets slutskede, beskriva likheter och skillnader i sjukskö-

terskors uppfattning av begreppet ”en god död”. 

 

Problem: I Sverige dör årligen omkring 90 000 människor, varav 80 procent dör i det som 

benämns som en långsam död till följd av kronisk sjukdom eller åldrande. I takt med att värl-

dens population växer och blir äldre kommer de som dör den långsamma döden öka i omfatt-

ning, likaså behovet av palliativ vård. Personal inom allmän och specialiserad palliativ vård 

arbetar för att den sjuke personen ska ha en så bra sista tid i livet som det är möjligt. Ett av 

målen med den palliativa vården är just att personen ska få en god död. Det är inte helt tydligt 

vad som är en god död utan det är vad den enskilde patienten anser vara en god död för ho-

nom eller henne. Palliativ vård bedrivs på många olika enheter runt om i landet och denna 

vård ska ges på lika villkor för alla personer. Sjuksköterskan tillhör den största yrkesgruppen 

inom palliativ vård och har därmed en bra position att kunna påverka kvaliteten på den pallia-

tiva vården, och därigenom även hur god döden blir för den enskilde personen. För att sjuk-

sköterskan ska kunna främja en god död är det viktigt att ha kompetens nog att kunna be-

stämma vad som är i personens bästa intresse när denne inte längre kan förmedla detta själv. 

Att vara medveten om de egna såväl som andras uppfattningar av en god död är ett led i detta. 

 

Metoden för den planerade studien är att genomföra semistrukturerade intervjuer med sjuk-

sköterskor. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Vi önskar få intervjua … sjuksköterskor på Din klinik. 

Sjuksköterskorna kommer att väljas ut med hjälp av närmaste avdelningschef. Intervjuerna, 

som beräknas ta 20-30 min önskar vi genomföra i lokaler på Din klinik och i anslutning till de 

intervjuades arbetspass. Intervjuerna kommer att ljudupptas. Vi planerar att genomföra inter-

vjuerna under januari-februari 2016. Alla personer som ska intervjuas kommer att få muntlig 

och skriftlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer 

kommer att följas. 

 

Samtycke:  

 

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Ort och datum Namn 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Enhet Namnförtydligande  
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BILAGA 2 

 

 

Förfrågan om att delta i studie om sjuksköterskans uppfattning av begreppet ”en god 

död”  

 

Vi är två sjuksköterskor som heter Anna Olsén och Jennie Pettersson. Vi studerar Specialist-

sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I 

vårt självständiga arbete på avancerad nivå skriver vi just nu en magisteruppsats med syfte att 

utifrån olika vårdformer, inom vilket det bedrivs en allmän respektive specialiserad palliativ 

vård i livets slutskede, belysa likheter och skillnader i sjuksköterskors uppfattning av begrep-

pet ”en god död”.  

För att kunna svara på syftet kommer vi att genomföra intervjuer med sjuksköterskor från 

olika vårdformer där det bedrivs en palliativ vård. Från verksamheter där det bedrivs allmän 

palliativ vård önskar vi intervjua sjuksköterskor som inte tidigare arbetat inom specialiserad 

palliativ vård. Från den specialiserade palliativa vården önskar vi intervjua sjuksköterskor 

med minst två års arbetserfarenhet inom specialiserad palliativ vård. 

Du tillfrågas om deltagande i studien i egenskap av sjuksköterska och att Du arbetar inom en 

verksamhet där det bedrivs palliativ vård. Verksamhetschefen för den verksamhet där Du ar-

betar har godkänt att studien får genomföras inom verksamheten.  

Ditt deltagande är värdefullt för oss men helt frivilligt. Det innebär att Du är helt fri att tacka 

nej till att delta i studien. Du kan även utan närmare förklaring välja att avsluta Ditt delta-

gande mitt under intervjun. 

Mer utförlig information om studien kan du läsa på baksidan av detta papper. Du kommer att 

få möjlighet att ställa de frågor du kan ha om studien till en av oss i anslutning till intervjun. I 

samband med detta kommer vi även att be Dig skriva under ett samtycke om att delta i stu-

dien. Skulle du ha några frågor efter det att intervjun är genomförd är Du välkommen att kon-

takta någon av oss enligt bifogade kontaktuppgifter. 

 

Stockholm 2016-01-13 

 

Tack på förhand! 
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Studiens preliminära titel: En god död: Likheter och skillnader mellan sjuksköterskors upp-

fattning av begreppet ”en god död”. 

Bakgrund: I Sverige dör årligen omkring 90 000 människor, varav 80 procent dör i det som 

benämns som en långsam död till följd av kronisk sjukdom eller åldrande. I takt med att värl-

dens population växer och blir äldre kommer de som dör den långsamma döden öka i omfatt-

ning, likaså behovet av palliativ vård. Personal inom allmän och specialiserad palliativ vård 

arbetar för att den patienten ska ha en så bra sista tid i livet som det är möjligt. Ett av målen 

med den palliativa vården är just att patienten ska få en god död. Det är inte helt tydligt vad 

som är en god död utan det är vad den enskilde individen anser vara en god död för honom 

eller henne. Palliativ vård bedriv på många olika enheter runt om i landet och denna vård ska 

ges på lika villkor för alla personer. Sjuksköterskan tillhör den största yrkesgruppen inom 

palliativ vård och har därmed en bra position att kunna påverka kvaliteten på den palliativa 

vården, och därigenom även hur god döden blir för den enskilde patienten.  

Syftet med studien är att utifrån olika vårdformer, inom vilket det bedrivs en allmän respek-

tive specialiserad palliativ vård i livets slutskede, beskriva likheter och skillnader i sjukskö-

terskors uppfattning av begreppet ”en god död”. 

Metoden för den planerade studien är att genomföra semi-strukturerade intervjuer med sjuk-

sköterskor. Du att intervjuas under ett enskilt tillfälle. Intervjun beräknas ta mellan 20-30 mi-

nuter och kommer att utföras i nära anslutning till Din arbetsplats, eller på annat ställe om Du 

så önskar. Hela intervjun kommer att ljudupptas för att göra de möjligt att skrivas ut i text.  

Hantering av data och sekretess: Såväl ljudupptagning som utskriven text kommer att för-

varas inlåsta och ingen utanför studien kommer att kunna ta del av dessa. Ditt namn kommer i 

samband med intervjun att ersättas med en ID-kod som sedan kommer att användas i vidare 

arbete med studien. Din arbetsplats kommer inte att nämnas och det kommer heller inte kunna 

utläsas i studiens resultat att Du har medverkat eller vad Du har berättat om dina uppfattningar 

av en god död. 

Studiens resultat kommer att redovisas i en magisteruppsats. Magisteruppsatsen kommer att 

publiceras på internet, på DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrap-

porter och studentuppsatser.  

 

Student: 

 

Student: 

Anna Olsén Jennie Pettersson 

Tel: 070-241 41 04 Tel: 070-380 03 21 

E-post: anna.olsen@ltdalarna.se 

 

E-post: jennie.pettersson@ltdalarna.se 

 

  

Handledare: 

 

 

Carina Lundh-Hagelin  

Tel: 08-406 28 91  

E-post: Carina.lundhhagelin@shh.se  

 

 

mailto:anna.olsen@ltdalarna.se
mailto:jennie.pettersson@ltdalarna.se
mailto:Carina.lundhhagelin@shh.se
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BILAGA 3 

 

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av information gällande bakgrund till studien och varför den genomförs samt 

studiens syfte och planerade genomförande. 

Jag har tagit del av information gällande att intervjun ljudupptas och att ljudupptagningen 

sedan skrivs ut i text. Jag har tagit del av information om att den ljudupptagning av intervjun 

och en text där intervjun skrivits ut förvaras oåtkomlig för utomstående under studiens gång 

och att de sedan förstörs i sin helhet när studien är genomförd och presenterad. 

Jag har tagit del av information gällande att Mitt namn eller andra identifierande uppgifter 

inte kommer att användas i studien. Jag har tagit del av information att mitt namn ersätts av en 

ID-kod vi intervjuns början och att denna kod under resterande arbete med studien används 

som identifikation av just min intervju. 

Jag har tagit del av information gällande att studiens resultat kommer att redovisas i en magis-

teruppsats och att denna kommer finnas tillgänglig att läsa på internet, på DIVA. 

Jag har tagit del av information gällande Min rätt att tacka nej till deltagande i studien och 

Min rätt att avsluta Mitt deltagande under studiens gång. 

Jag har tagit del av ovanstående information och lämnar härmed Mitt samtycke till att delta i 

studien. Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen 

(PUL 1998:204). 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Ort och datum Ort och datum 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Underskrift forskningsperson Underskrift intervjuare 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

 

Mitt namn _______________________________ ersätts härmed av ID-kod ______________ 
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BILAGA 4 

Intervjuguide 

Inledning 

Informanter informeras om studien och insamlande av samtyckesformulär sker. Därefter sker 

insamlande av bakgrundsinformation som kön, ålder och antal verksamma år som sjukskö-

terska. För informanter från specialiserad palliativ vård insamlas även information om antal 

verksamma år som sjuksköterska inom specialiserad palliativ vård. Därefter starar intervjun.  

 

Intervjufrågor 

Varje intervju inleds med följande fråga: 

 Kan du berätta för mig om hur du vill beskriva en god död?  

Beroende på hur utförligt informanterna berättar om deras uppfattning av en god död utifrån 

den inledande frågan kan följande frågor komma att användas: 

 Om du tänker dig in i en situation där en patient som du vårdat, enligt din åsikt, har 

fått en god död, vad innefattade den? Varför upplevde du döden som god? 

 Kan du berätta för mig om hur du vill beskriva en dålig död?  

 Om du tänker dig in i en situation där en patient som du vårdat, enligt din åsikt, fått en 

dålig död, vad innefattade den? Varför upplevde du döden som dålig? 

 

Potentiella följdfrågor 

För att få patienten att utveckla sin berättelse inom de olika ämnesområdena kan dessa följd-

frågor vara användbara: 

 Kan du utveckla detta lite mera? 

 Kan du berätta mer om detta?  

 Vad menar du med det? 

 

Avslutning 

Som avslutning på intervjun ställs en avslutande fråga: 

 Är det någonting mer du skulle vilja dela med dig av angående hur du uppfattar en god 

död? 

 

Informanterna tackas därefter för sin medverkan i studien. 

 


