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SAMMANFATTNING 

 

Livskvalitet är ett etablerat begrepp och är något som endast den enskilde personen kan 

beskriva, men vad är dödskvalitet? Vetskap om vad ett gott liv består av och innehåller 

förvärvas genom erfarenhet under hela livet medan döden endast upplevs en gång, fler 

tillfällen och försök ges inte och ingen tidigare erfarenhet finns att relatera till. Människan 

lever allt längre, i Sverige förväntas tillväxten i åldersgrupperna mellan 65 - 80 år stå inför en 

markant ökning under kommande år. Det är vanligt att den äldre personen slutar sina dagar på 

vård- och omsorgsboenden när kroppen blir skör på grund av en eller fler kroniska sjukdomar 

och omvårdnadsbehoven inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Palliativ omvårdnad 

har målet att ge personen ett väl symtomlindrat liv och en väl symtomlindrad död vid obotlig 

livshotande sjukdom och omfattar personens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov. Palliativ omvårdnad är ett viktigt område för den allt äldre befolkningen i livets slut på 

vård- och omsorgsboenden och ska ges under samma förutsättningar och på lika villkor 

oavsett ålder. Vad en god död består av och rymmer beskrivs ur en mängd olika synvinklar 

och aspekter inom och utom sjuksköterskans vårdkontext. Konsensus över beskrivningen av 

en god död råder inte och kommer sannolikt heller aldrig att råda.  

 

Syftet med studien var att belysa hur sköterskor på vård- och omsorgsboenden beskrev en god 

död i mötet och omvårdnaden av äldre personer. 

 

Metod och datainsamling: Sex sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden i tre kommuner i 

Mellansverige intervjuades semistrukturerat vid olika tidpunkter under februari månad 2016. 

Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå med deskriptiv 

design. 

 

Resultat: I sjuksköterskornas beskrivningar av en god död framkom kategorierna: 

sjuksköterskans roll, personcentrerad omvårdnad, närstående och transition. De mest centrala 

symtomen att lindra var smärta och oro för att kunna ge den äldre personen en god död. 

Resultatet visade också att äldre personer som över tid nått olika faser av acceptans, hunnit 

göra bokslut och kände sig klara med livet ofta gick en lugn död till mötes.  

  

Slutsats: Sjuksköterskornas beskrivningar av en god död ger förutsättningar att ge en god 

sådan på vård- och omsorgsboenden med betoning på att ha hela personens skiftande 

omvårdnadsbehov i fokus. När livet förändras genom ålderdom, sjukdom och vid insikt om 

den nära förestående döden genomgår personen transitioner mellan olika faser i livet. Att få 

hjälp vid transitoner innebär att personen kan nå acceptans för att kunna avsluta livet med 

känslan av att allt är klart. En av sjuksköterskans uppgifter är att hjälpa den äldre personen att 

våga prata om och beskriva vad som är viktigt för honom eller henne inför livets slut för 

komma till ro och genom detta ges möjlighet att dö en god död 

 

Nyckelord: En god död, sjuksköterskans roll, transition, information.  
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ABSTRACT 

 

Quality of life is an established concept and is something that only the individual person can 

describe, but what is quality of death? Knowing what a good life consists and contains is 

gained by experience throughout life while death is experienced once in a lifetime, more 

opportunities are not given and no previous experience is to relate to. Humans are living 

longer, in Sweden an increase is expected in the coming years in the age groups between 65-

80 years. It´s common for the older person to end his or her life in nursing homes when the 

body becomes fragile since multiple illness and care needs can no longer be handled at home. 

Palliative care has the objective of giving the person a good life and a good death in incurable 

fatal diseases by giving symptom relief in a view of the person’s physical, mental, social and 

spiritual needs. Palliative care is important for the aging population in the end of life in 

nursing homes and should be given under the same conditions and on equal terms regardless 

of age. What a good death is composed of and accommodates are described from a variety of 

angles and aspects within and outside the nursing care context. There is no consensus of the 

concept a good death and will probably never be.  

 

Aim: The aim of this study was to elucidate how nurse´s in nursing homes described a good 

death in the meeting and care of elderly persons. 

 

Method and sample: Six nurses in different nursing homes in three municipalities in central 

Sweden were interviewed semistructured during February 2016. The interviews were 

analyzed by using qualitative content analysis on a manifest level with a descriptive design.  

 

Results: In the nurse's descriptions of a good death emerged the categories: the nurse's role, 

person-centered care, relations and transition. The nurses´ description of a good death 

revealed that pain and anxiety were the most important symptoms to ease. The results also 

showed that older people who over time had reached different stages of acceptance, had time 

to compile life more often died a peaceful death 

 

Conclusion: Nurse's description of a good death provides the conditions to give a good one in 

nursing and care homes with the whole person's changing care needs in focus. When life 

changes through old age, disease and insight about the impending death persons undergo 

transitions in different phases of life. Getting help at transitions means that the person can 

achieve acceptance to end life with the feeling that everything is finished. One of the nurse's 

tasks is to help the older person to dare to talk about and describe what is important for him or 

her before the end of life in order to come to rest and be given the opportunity to die a good 

death. 

 

Keywords: A good death, the nursing role, transition, information. 
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INLEDNING 

 

Att vi alla ska dö är den enda universella sanning vi känner till. Vad en god död innebär är 

högst individuell och skiftar från person till person och även över tid. Den unga personen vet, 

men tror sannolikt inte att döden kommer ännu på många år. Den äldre personen tror inte, 

utan vet att döden sannolikt är ett nära förestående faktum. Att hjälpa personen, oavsett ålder, 

att leva tills han eller hon dör är fundamentalt i palliativ omvårdnad. Att i omvårdnads-

sammanhang kunna hjälpa en person med något ingen egentligen har kännedom om måste 

sjuksköterskan ändå ha en uppfattning om hur, på vilket sätt och vad hjälpen kan tänkas bestå 

av. En god död finns beskriven på en mängd olika sätt, ur olika perspektiv och aspekter inom 

exempelvis musik, konst och litteratur, döden är komplex till sin natur. På grund av 

begreppets mångfald väcktes intresset över hur en god död beskrevs av de sjuksköterskor som 

på vård- och omsorgsboenden dagligen möter och ger omvårdnad till äldre personer som lever 

nära livets slut. 

BAKGRUND 

 

 

Åldrandet 

I Sverige förväntas fram till år 2060 en 57 procentig tillväxt av personer mellan 65-80 år 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Hälso- och sjukvården står inför utmaningen 

att förbättra kvaliteten på omvårdnad för den åldrande befolkningen genom att ombesörja ett 

gott liv och en god död (World Health Organization [WHO], 2011). I rapporten ”Better care 

for older people at the end of life” (WHO, 2004) framhålls vikten av att äldre personer med 

stora omvårdnadsbehov i livets slut också innefattas av palliativ omvårdnad på lika villkor 

som yngre. Vård- och omsorgsboenden är i Sverige den plats där de äldsta och mest sköra 

personer i vårt samhälle ofta tillbringar sin sista tid i livet, en tid som kan präglas av 

existentiella tankar, t.ex. tankar om döendet och döden (Franklin Larsson, 2013). Äldre 

betraktas ofta som en homogen grupp med likartade önskemål i kombination med före-

ställning att de lever meningslösa liv och är vårdkrävande (Socialstyrelsen, [SoS], 2004). 

Stereotypa föreställningar med utgångspunkt från fysisk ålder kallas ålderism (Andersson, 

2008). Ålderism innebär att en negativ inställning och diskriminering, företrädesvis mot och 

av äldre, har en högre samhällelig acceptans till skillnad från övriga åldersgrupper 

(Andersson, 2008).  

 

 

Palliativ omvårdnad 

Ordet palliativ har sitt ursprung från latinets pallium/omslutande mantel som symboliserar 

lindrande åtgärder (Strang, 2012). Palliativ omvårdnad är ett internationellt etablerat begrepp 

som avser helhetsvård med innebörden att aktivt skapa förutsättningar för att ge högsta 

möjliga livskvalitet för personer med progressiv obotlig sjukdom (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2012; SoS, 2013). Den palliativa vårdfilosofins syfte är att förbättra livskvaliteten 

genom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, bedömning och behandling 

(SoS, 2013). De symtom som avses är fysisk smärta och/eller andra fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella problem, vilket omfattar både den sjuke personen och hans eller hennes 

närstående (WHO, 2011). I artikeln ”Dying is a transition” (Renz, Schuett Mao, Bueche, 

Cerny & Strasser, 2013) riktas viss kritik mot symtomlindring i palliativ omvårdnad. Renz et 

al. (2013) menar att omvårdnaden i livets slut endast svarar mot personens verbalt uttryckta 

önskemål och behov, medan nonverbal kommunikation bortses från. Symtomlindring behöver 
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enligt Renz et al. (2013) kombineras och ses ur fler perspektiv än huvudsakligen de 

medicinska. I palliativ omvårdnad är teamsamarbete av mångprofessionell sammansättning 

med kompetens gällande symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närståendestöd 

viktigt eftersom ingen enskild personalgrupp kan tillgodose alla skiftande omvårdnadsbehov 

hos en person i palliativ fas av sin sjukdom (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

Genom god kommunikation mellan personen i behov av omvårdnad, närstående och övriga 

teammedlemmar ska stöd ges till alla involverade under sjukdomsförloppet och även efter 

dödsfallet (SoS, 2004). De viktigaste teammedlemmarna är personen som vårdas och de 

närstående med fokus på deras personliga erfarenheter, kunskap och upplevelser i relation till 

sjukdom (Ekman & Norberg, 2013). Att ingå i en omvårdnadsmässig allians tillsammans är 

ett av kriterierna som beskriver personcentrerad omvårdnad (Ekman & Norberg, 2013). 

Personen som vårdas och de närstående är följaktligen de centrala utgångspunkterna i 

personcentrerad omvårdnad vars främsta syfte är att skapa förtroendefulla vårdrelationer 

(Ekman & Norberg, 2013; Johnston, 2006). Den palliativa omvårdnaden bygger samman-

fattningsvis på ett holistiskt synsätt med målet att lindra smärta och andra besvärande 

symtom, samt att stödja den sjuke personen och närstående på ett fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt plan (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Palliativ omvårdnad omfattas 

också av kunskap och insikt om att trots att människan betraktas ur ett helhetsperspektiv 

påverkar enskilda symtom varandra och utgör den totala smärtan (Albers et al., 2015; Sand & 

Strang, 2013; WHO, 2004). Begreppet den totala smärtan myntades av Dame Cicely Sanders, 

den moderna hospicerörelsens grundare, som flyttade fokus till patienten som person och 

beskrev att det fysiska, psykiska, sociala och existentiella lidandet tillsammans ligger till 

grund för den totala smärtan (Ternestedt & Andershed, 2013). 

 

 

Döden och den äldre personen 

Döden och den äldre personen förknippas generellt med konstaterandet att döden är en 

självklar följd efter att ha levt ett långt liv och uppfattas därför som en naturlig händelse 

(Lloyd-Williams, Kennedy, Sixsmith, & Sixsmith, 2007; SoS, 2004 ). Enligt Larsson och 

Rundgren (2010) börjar den äldre personen separera från livet långt innan eventuell sjukdom 

debuterar och äldre förefaller vara mindre rädda för döden än yngre individer. Enligt 

Andersson (2013) är det av betydelse att den äldre blir sedd som en person bakom sina 

sjukdomar och ges möjlighet att summera sitt liv inför döden. Vidare beskriver Andersson 

(2013) att ett socialt nätverk och stöd har betydelse i graden av upplevd oro inför döden. 

Oftast uppmärksammas yngre människors döende och död i högre grad, forskning riktad mot 

äldres situation i livets slut är enligt Broström (2014) eftersatt. Värdet av döden ställs ofta i 

relation till när den berövar människan minst, den äldre människan som levt länge förlorar 

inte lika mycket tid att förvalta som den yngre, men döden välkomnas därigenom inte av alla 

äldre (Sandman, 2005). Trots acceptans och insikt om livets gång kan äldre uppleva oro och 

hysa farhågor över att sista tiden i livet kommer bli svår genom kontrollförlust, rädsla över att 

bli vårdkrävande, att ha ont samt att dö utan värdighet (Broström, 2014; Lloyd-Williams et 

al., 2007). Trots lång livserfarenhet kopplat till hög ålder har personen aldrig befunnit sig i 

livets slutskede tidigare och har därför ingen erfarenhet att relatera till vilket kan vara 

problematiska faktum att ställas inför (Ternestedt, 1998). Symtombilden ser enligt Van Viet, 

Antunes och Higginson (2015) annorlunda ut för äldre personer i jämförelse med yngre både i 

fysisk och i psykisk mening. Vänkretsen minskar, gamla vänner avlider och känslor av 

ensamhet, rädsla och hopplöshet ökar i kombination med depression. Vidare tenderar fysiska 

och psykiska problem att kumulativt få större proportioner i och med den sårbarhet 

multisjukdom i sig ger hos äldre (Van Viet et al., 2015). Äldre personer på vård- och 

omsorgsboenden dör ofta den så kallade långsamma döden på grund av samsjuklighet av fler 
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kroniska sjukdomar vilket problematiserar sjuksköterskans bedömning av vilken fas av livet i 

förhållande till döden personen befinner sig i (Seymour, Kumar & Froggatt, 2010). 

 Det är vanligt att det först efter dödsfall kan identifieras när den sista fasen i personens liv 

inträdde (Österlind, 2009). Enligt Österlind (2009) är sannolikheten stor att flertalet personer 

på vård- och omsorgsboenden befinner sig i tidig palliativ fas. Gränsen mellan tidig och sen 

palliativ fas kan vara svår att definiera, under den tidiga palliativa fasen får personen 

behandling i syfte att förlänga livet medan det centrala i sen palliativ fas är att lindra 

personens lidande (SoS, 2013). Gällande tidigare nämnd samsjuklighet och olika diagnoser är 

sjukdomsförloppen hos den äldre personen skiftande. Vid organsvikt kan personen återhämta 

sig efter flertal allvarliga incidenser för att sedan plötsligt avlida (Albers et al., 2015). 

Sjukdomsförloppet hos personer med exempelvis cancerdiagnoser är vanligtvis linjärt med 

succesiv försämring från vilken personen inte återhämtar sig och vid demenssjukdom och 

ålderssvaghet är brytpunkten från livets slutskede fram till döden förhållandevis kort 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

 

 

En god död och den äldre personen 

Den amerikanske psykiatern Avery D. Weismans beskrivning av den lämpliga eller den 

passande döden ligger till grund för begreppen som i Sverige etablerats som en god död och 

den goda döden (Ternestedt, 2013). Begreppen saknar egentlig samsyn på grund av dess 

komplexitet, men beskrivs i palliativa sammanhang som omvårdnad i livets slut med den 

döende personens inflytande över hur, när och var livet ska avslutas (Griggs, 2010). En god 

död omfattar såväl närstående som personen under döendeprocessen, vid händelsen död och 

tillståndet död och även vid omhändertagandet av den döda kroppen (SoS, 2004; SOU, 

2006:1). Kriterier för vad en god död innebär har förändrats över tid. Att dö med värdighet, att 

vara fri från lidande och att ha ett bevarat socialt nätverk är etablerade kriterier, medan 

personens acceptans av sin egen död med bevarad individualitet och fullkomligt själv-

bestämmande är exempel på kriterier som speglar samtiden (Karlsson & Millberg, 2013). 

Ternestedt (2013) nämner tre perspektiv hur olika förhållningssätt till döden kan betraktas i 

relation till olika tidsaspekter: Den traditionella döden: en religiös händelse, den moderna: en 

medicinsk händelse och den postmoderna: en privat händelse. Enskilt speglar de tre 

perspektiven olika tidsperioders karaktäristika över begreppet död som förskjutits mellan 

kroppen, själen och jaget (Ternestedt, 2013). Den traditionella döden innebär att religionen, 

med förlåtelse, frid för själen och ett evigt liv med Gud som auktoritet har en given plats, den 

moderna döden har ett medicinskt fokus med läkaren som autoritet och den postmoderna 

döden riktas mot den egna personen som är sin egen auktoritet (Ternestedt, 2013). 

Perspektiven kan existera parallellt men också inneha delar av alla gällande synen på vad 

döden innebär och speglar hur personen kan tänka, känna och handla vid svår sjukdom och 

inför döendet (Ternestedt, 2013; Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2013). Sand 

och Strang (2013) menar att kraft för att orka leva med insikten om en nära förestående död 

kan hämtas ur copingstrategier. Den äldre personen kan exempelvis hitta kraft inför döendet 

genom att känna samhörighet med Gud eller någon annan högre makt, de personer med någon 

form av förankrad tro känner större trygghet inför döden (Österlind, 2009). En god död är 

mångfacetterat svårdefinierbar och ter sig också skiftande ur person- och sjuksköterske-

perspektiv (Cipoletta & Oprandi, 2014). Semino, Demje´n och Koller (2014) hänvisar till 

tidigare studier och menar att en god död förklaras mer heterogent av personen själv i 

jämförelse med sjuksköterskans något mer formella beskrivning. Att dö i sömnen, att dö lugnt 

med bevarad värdighet genom att dö snabbt och smärtfritt är exempel på hur personer vårdade 

i livets slut beskriver en god död (Semino et al., 2014).  
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En god död ur sjuksköterskans perspektiv 

Ur sjuksköterskans perspektiv är adekvat symtomlindring, närståendes delaktighet, att 

personen får ett lugnt och fridfullt slut och att se till personens önskemål viktiga komponenter 

i beskrivningen av en god död (Griggs, 2010; Semino et al., 2014). Dock påvisas att personer 

sällan ställs inför möjligheten att aktivt ta del av sin egen omvårdnad i beslutskapabel fas 

vilket ofta leder till att närstående och sjuksköterskan istället blir beslutsfattare i slutet av 

många personers liv (Cipoletta & Oprandi, 2014). En god död bygger på de önskemål 

personen inför livets slut själv uttrycker eller har uttryckt, vilket ställer krav på sjuksköterskan 

att ta reda på för att veta, istället för att anta vad som för personen är en god död (Karlsson & 

Millberg, 2013). Svårigheter för sjuksköterskan att prata om omvårdnad i livets slut kan bland 

annat bidra till att ämnet inte diskuteras, då äldre människors hälsa är instabil och snabbt kan 

försämras är det viktigt att frågor runt döden tas upp i ett tidigt skede (Waterworth & Gott, 

2010). Det föreligger också svårigheter för sjuksköterskan att veta när och om den äldre 

personen överhuvudtaget vill prata om döden vilket också ställer krav på sjuksköterskan att 

närma sig frågor om döden på ett inkännande vis (Gjerberg, Lillemoen, Förde & Pedersen, 

2015). Alla olika kriterier som omfattar vad en god död innebär har den gemensamma 

nämnaren att visa respekt för den döende personens önskemål och respektera hur han eller 

hon är och vill vara (Cipoletta & Oprandi, 2014; Ternestedt, 2013; Ternestedt & Franklin, 

2004). 

 

 

En modell för främjandet av en god död 

De sex S:n är en strukturerad modell som genom frågeställning om självbild, själv-

bestämmande, sociala relationer, symtom, sammanhang och strategier ger personen som 

tillfrågas inflytande över sitt liv och sin död (Ternestedt & Österlind, 2013; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Modellen är ett redskap för att öka kvaliteten på 

omvårdnad och är ett komplement till övriga standardiserade omvårdnadsplaner (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Vid vårdplanering som bör initieras tidigt för att stärka 

personens delaktighet och identitet är de sex S:n till hjälp. Genom modellen ska personen ges 

möjlighet att beskriva sig själv, sin sjukdom, sina vanor och hur personen står i relation till 

den egna döden (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; Ternestedt & Österlind, 2013). 

Genomgående i modellen är självbilden, det vill säga hur personen betraktar sig själv och 

vilka känslor självbilden rymmer (Ternestedt & Österlind, 2013). Målet är att utifrån 

personens behov främja självständighet och självbestämmande, att ge möjlighet att bevara 

viktiga sociala relationer, ge en så optimal symtomlindring som möjligt, bevara känslan av 

sammanhang och slutligen att främja personens möjligheter att förhålla sig till den egna döden 

(Ternestedt & Österlind, 2013). De sex S:n är tänkt att vara ett redskap för att fästa avseende 

vid hela personen, gällande sin fysiska, psykiska, sociala och existentiella situation 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Ternestedt och Österlind (2013) betonar att 

modellen inte är normgivande utan ska användas med flexibilitet med utgångspunkt från den 

vårdade personens behov och förväntningar som över tid kan förändras. 

 

 

Boenden för den äldre personen 

Ädelreformen trädde i kraft 1992 med ambition att bland annat komma till rätta med bristande  

samverkan mellan kommun och landsting gällande omvårdnad av äldre (Statens offentliga  

utredningar,[SOU], SOU 2007:103). Kommunerna fick genom reformen lagstadgad  

skyldighet att bistå äldre i behov av vård med särskilda boenden (SOU, 2007:103). De 

boenden som tidigare föll inom ramen för särskilt boende var ålderdomshem, servicehus,  

gruppboenden, äldreboenden och sjukhem vilka numer oftast kallas vård- och omsorgs- 

boenden, terminologin kan dock skifta från kommun till kommun (SoS, 2013; SoS, 2011).  
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Lagstadgad hälso- och sjukvård  

Vård- och omsorgsboenden regleras både av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS,1982: 
763) och Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

stadgar att omvårdnaden på vård- och omsorgsboenden ska uppfylla hälso- och sjukvårds-

lagens krav på god omvårdnad, som bland annat avser att förebygga, utreda och behandla 

sjukdomar, tillgodose trygghetsbehov, samt att omvårdnaden ska bygga på respekt för 

personens integritet och självbestämmande (SFS, 1982:763). Socialtjänstlagen är en 

målinriktad ramlag som anger vilka mål som ska uppnås, kommunerna har således stor frihet 

att inom den lagstadgade ramen utforma insatser efter olika behov som sanktioneras genom 

biståndsbeslut (SoS, 2006). Vård- och omsorgsboenden har tillgänglig legitimerad 

sjuksköterska och omvårdnadspersonal dygnet runt (SoS, 2013). Kommunerna ansvarar dock 

inte för hälso- och sjukvård på läkarnivå, det åligger därför sjuksköterskan att vid identifiering 

av personers omvårdnadsbehov konsultera läkare tillhörande landstingsorganisationen (SoS, 

2008). Enligt äldrevårdsutredningen (SOU, 2004:68) skulle ansvarsfördelningen bli oklar 

mellan kommun och landsting om kommunernas huvudmannaskap även omfattade läkarna.  

 

 

Sjuksköterskans roll 

Oberoende av vårdkontext består sjuksköterskans grundläggande kompetensbeskrivning bland 

annat av att värdegrundsmässigt utgå från en humanistisk människosyn och visa respekt för 

personen som vårdas och hans eller hennes autonomi, integritet och värdighet samt att också 

tillvarata närståendes kunskap. Sjuksköterskan är i sin yrkesutövning autonom men ska 

genom samarbete med andra professioner och yrkesutövare kunna se till den vårdande 

personens alla olika behov. Vidare ska sjuksköterskan respektera olika värderingar och 

trosuppfattningar och tillgodose de basala och specifika omvårdnadsbehov i fysiska, psykiska, 

sociala, kulturella och andliga aspekter. Sjuksköterskan ska ha kompetens att kunna göra 

adekvata bedömningar av personens hälsa och tillämpa sin kunskap inom omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska också uppmärksamma och kunna möta och bemöta personens individuella 

upplevelse av sjukdom och/eller lidande. Informationsmässigt ska sjuksköterskan även 

uppmärksamma den vårdade personens nonverbalt uttryckta omvårdnadsbehov. Sjuk-

sköterskan ska visa respekt för och kommunicera med personen som vårdas, närstående och 

övrig personal på ett respektfullt sätt, vara lyhörd och empatisk ingår också i rollen av att vara 

sjuksköterska vars etiska kod omfattar förebyggande sjukdom, främja hälsa och lindra lidande 

(International Council of Nurses, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

 

 

Sjuksköterskans roll på vård- och omsorgsboenden  

Sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad på vård- och omsorgsboenden beskriver sina 

arbetsuppgifter med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv och att arbetsuppgifterna utförs 

med värdighet, stolthet och med respekt för de äldre personerna som vårdas (Carlsson, 

Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014). De förhållandevis långa vårdtiderna ger sjuk-

sköterskan goda förutsättningar att etablera hållbara relationer tillsammans med personen och 

han eller hennes närstående. För sjuksköterskan som ofta är ensamarbetande innebär det också 

att hitta en balans mellan det yrkesmässiga oberoendet och känslan av ensamhet. Krav ställs 

på sjuksköterskans förmåga att se helheten och kunna göra uppföljningar vilket upplevs 

positivt och som inte ges möjlighet till inom akutsjukvården. Förutsättningarna att kunna ge 

god omvårdnad utan tillgång till teknisk utrustning och att inte ha läkare i omedelbar närhet är 

aspekter som ger sjuksköterskans arbete på vård- och omsorgsboenden sin speciella karaktär 

som vilar på yrkeserfarenhet. Sjuksköterskans autonomitet i att självständigt fatta beslut ger 

också en yrkesmässig tillfredsställelse genom förvärvad kunskap och yrkeserfarenhet 

(Carlsson et al., 2014). Gällande äldre och palliativ omvårdnad betonar Albers et al., (2015) 
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att inriktning av omvårdnad i palliativ bemärkelse av äldre bör initieras i tidigt skede oavsett 

diagnos, istället för att se palliativ omvårdnad synonymt med omvårdnad i livets absoluta 

slutskede. Innebörden har av palliativ omvårdnad utvecklats och ses alltmer från perspektivet 

att mycket finns att erbjuda den äldre personen i tidigt skede av all progressiv obotlig sjukdom 

(Albers et al., 2015). Beträffande palliativ omvårdnad på vård- och omsorgsboenden 

framkommer i artikeln “Death in nursing homes: a Danish qualitative study” (Fromberg, 

Gorlén, Gorlén & Neergaard, 2013) att olika uppfattningar mellan läkare och sjuksköterskor 

om fortsatt behandling och/eller den vårdade personens behov av sjukhusvård föreligger. 

Läkarnas bristande medicinska kunskap i palliativ vård och administrering av läkemedel i 

avsaknad av exempelvis smärtpumpar försvårar omvårdnaden av personer i livets slut 

(Fromberg, et al., 2013). Studier påvisar också att sjuksköterskan upplever att möjligheten för 

personen att redan vid inskrivning beskriva vilka personliga önskemål som finns inför 

döendet skulle underlätta den palliativa omvårdnaden som också beskrivs vara ”lättare” att 

bedriva vid cancerdiagnoser än vid andra sjukdomstillstånd (Seymour et al., 2010; Travis, 

Bernard, Dixon, McAuley, Loving & McClanahan, 2002). 

 

Transition  

Transition är enligt Österlind (2009) ett centralt begrepp inom omvårdnad. Transition innebär 

ett avslut, en mellanperiod och början på något nytt och beskrivs som en passage eller 

övergång från någonting, till någonting (Elmberger, 2013). Att göra frivilliga och ofrivilliga 

avslut för att påbörja en ny fas i livet kan innehålla både positiva och negativa aspekter 

(Österlind, 2009). Transition delas enligt Meleis, Sawyer, Hilfinger, Messias och Schumacher 

(2000) in i olika områden kopplat till ålder, hälsa, sjukdom, situation och organisation.  

Att åldras, gå i pension, bli sjuk, flytta från sin gamla bostad till annat boende med nya rutiner 

och närma sig döendet och döden är övergångar som kan innebära ökad sårbarhet för den 

äldre personen (Meleis et al., 2000). Åldrandet som kan innebära att redan förvärvad sjukdom 

snabbt tilltar och att något i den invanda tillvaron plötsligt förändras som begränsar personen 

är ytterligare exempel på transitioner i vård- och omsorgssammanhang. Gällande omvårdnad 

är det viktigt att personens behov vid olika transitioner tidigt identifieras och bemöts med 

utgångspunkt från personens perspektiv (Österlind, 2009). Transition med fokus mot döendet 

och döden består enligt Renz et al. (2013) av tre olika faser: pre-transition, transition och post-

transition. Pre-tansition avser när symtom konkret upplevs och verbalt kan beskrivas och 

uttryckas av personen, den andra fasen, transition, innebär att personen nonverbalt visar 

fysiska tecken på rastlöshet och oro för att slutligen nå en lugn post-transition bortom oro, 

smärta och känsla av maktlöshet i slutet av döendeprocessen (Renz, et al., 2013). Den lugna 

fasen av transition, post-transition, kan enligt studien uppnås med hjälp av bland annat samtal 

i syfte att ge personen insikt för att nå mognad och acceptans inför sin egen död (Renz et al., 

2013). 

 

 

Problemformulering 

I Sverige och övriga världen blir människan allt äldre, många vårdas och avlider på vård- och 

omsorgsboenden. Att försöka ge den svårt sjuka personen i palliativt skede ett så gott liv och 

en så god död som möjligt är fundamentalt inom palliativ omvårdnad. Som bakgrunden 

beskriver är syftet med palliativ vård att förbättra livskvaliteten genom att förebygga och 

lindra symtomatiskt lidande genom tidig upptäckt, bedömning och behandling vid obotligt 

progressiv sjukdom. Att fånga det mångfasetterade och komplexa i den äldre personens  

situation kräver att sjuksköterskan har en bred kunskapsbas av teoretisk, praktiskt, 

känslomässig och etisk karaktär.  
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Begreppen den goda döden och en god död är svårdefinierbara och mångdimensionella, där 

av intresset att belysa sjuksköterskans beskrivning av begreppet en god död i mötet och 

omvårdnaden av äldre personer på vård- och omsorgsboenden. 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur sköterskor på vård- och omsorgsboenden beskrev en god 

död i mötet och omvårdanaden av äldre personer. 

 

 

METOD 

 

Ansats 

Individuella intervjuer med kvalitativ induktiv ansats genomfördes vilket var lämpligt i 

förhållande till studiens syfte då sjuksköterskans beskrivning fokuserades (Polit & Beck, 

2012). Den kvalitativa ansatsen avser att bland annat att upptäcka någon form av mening samt 

att belysa mångfald genom att efterfråga informanters olika erfarenheter, beskrivningar och 

upplevelser (Polit & Beck, 2012). Vid induktiv ansats utgår ofta studier från empirin för att se 

generella samband (Jakobsson, 2011).  

 

 

Design 

Eftersom sjuksköterskors arbete med äldres döende och död på vård- och omsorgsboenden 

var väl beforskat och syftet med studien var att beskriva, motiverades den deskriptiva 

designen (Kvale & Brinkman, 2009). Studien överensstämmer med den dekriptiva designen 

genom att med hjälp av informanters information få så rika och nyanserade beskrivningar som 

möjligt av det som efterfrågas (Kvale & Brinkman, 2009)  

 

 

Urvalskriterier 

I de aktuella kommunerna fanns vård- och omsorgsboenden med möjlighet till omvårdnad för 

rehabilitering, växelvård, vid svår somatisk sjukdom och vid demenssjukdomar. Urvalet av 

informanter var strategiskt vilket innebar att informanter tillfrågades efter kompabilitet i 

förhållande till studiens problemformulering och syfte (Polit & Beck, 2012). Informanterna 

bestod av sex sjuksköterskor, en man och fem kvinnor, med fast anställning på vård-och 

omsorgsboenden. En informant var nyutexaminerad, fem informanter hade tidigare erfarenhet 

från akutsjukvård. Två av informanterna arbetade natt, övriga informanter arbetade 

dag/kvällstid. De olika vård- och omsorgsenheterna var belägna i tre kommuner med liknande 

struktur beträffande hur palliativ omvårdnad bedrevs. Informanterna hade arbetat som 

sjuksköterskor mellan två månader och 43 år. Inklusionskriterierna var att arbeta dag eller natt 

som legitimerad sjuksköterska vid vård- och omsorgboenden, ha erfarenhet av att ha vårdat 

personer i livets slut och obehindrat kunna kommunicera på svenska. Exklusionskriterierna 

bestod av timanställda och visstidsanställda legitimerade sjuksköterskor.  

 

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Verksamhetschefer vid kommunernas vård- och omsorgsboenden kontaktades via telefon för 

att ge författaren indikation om medgivande till studiens genomförande överhuvudtaget var 

möjlig att få, responsen från samtliga verksamhetschefer var mycket positiv. Skriftlig 

information om studien/samtyckesformulär skickades i frankerat svarskuvert till en av 

verksamhetscheferna (Se Bilaga 1.), övriga verksamhetschefer gav formellt medgivande via 
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telefon och mail. Efter det formella medgivandet kontaktades kommunernas enhetschefer på 

samma sätt som verksamhetscheferna och erhöll samma information med tillägg av 

informantinformation (Se Bilaga 2). Enhetscheferna mailade därefter i sin tur information om 

studien och informantinformation till kommunens samtliga sjuksköterskor. Vid intresse att 

delta skulle sjuksköterskan ge svar till sin respektive enhetschef som i sin tur skulle 

vidarebefordra sjuksköterskans kontaktinformation till författaren. Eftersom intresset att delta 

i studien var lågt, endast en sjuksköterska gav spontan återkoppling, beslutade författaren att 

själv söka tänkbara informanter på de vård- och omsorgsboenden som formellt ingick i 

studien. Då författaren, enligt överenskommelse med respektive enhetschef, kontaktade de 

olika enheterna mottogs förfrågan positivt. Fem sjuksköterskor tackade genom detta 

förfarande omgående ja till medverkan. Under telefonsamtalet lämnades åter information till 

sjuksköterskorna som var överensstämmande med utskickad informantinformation och att 

intervjuns upplägg var att fritt och kravlöst beskriva en god död. Plats och tidpunkt för 

intervjuerna anpassades efter informanternas önskemål vilket resulterade i att intervjuer 

genomfördes både på arbetsplatser och i sjuksköterskornas privata bostäder. Intervjuerna 

spelades in på band mellan 20-45 minuter. Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebar 

en intervjuguide utformats med utgångspunkt från studiens problemformulering och syfte  

(Se Bilaga 3). Intervjuguiden var till hjälp för författaren att under ämnesstruktur och med 

hjälp av följdfrågor uppmuntra informanten att fritt berätta (Polit & Beck, 2012). Intervju-

guiden låg till grund för den huvudsakliga intervjun. Vidare kom informanten att genom (ej 

nedskrivna) följdfrågor ”kan du beskriva hur…” ”hur upplevde du…” uppmuntras att berätta 

mer. Inför intervjusituationen informerade författaren åter hur upplägget var planerat och att 

studien genomfördes i enligt gällande forskningsetiska principer.  

 

 

Dataanalysmetod 

Kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 

valdes som dataanalysmetod. Kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå beskrivs som 

lämplig analysmetod att använda på den akademiska nivå studien motsvarar vilket motiverade 

valet av både anlysmetod och analysnivå (Graneheim & Lundman, 2004). Den manifesta 

analysnivån innebär att inhämtat material analyseras på en textnära nivå utefter vad som 

verbalt faktiskt uttryckts i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004). Bearbetningen av 

analysenheterna genomfördes i följande ordning: Transkribering av bandinspelningarna, 

identifiering av domäner, meningsbärande enheter, kondensering, kodning/abstrahering och 

kategorisering (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Då materialet analyserades på 

manifest nivå ingick inte tematisering på en tolkande nivå, vilket ses vid latent innehålls-

analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De inspelade intervjuernas nonverbala 

kommunikation, så som exempelvis suckar och skratt dokumenterades inte eftersom det 

textnära som utgjordes av ord och meningar i intervjuerna analyserades (Elo & Kyngäs, 

2008). 

 

 

Transkribering 

Intervjumaterialet skrevs ordagrant av omgående efter varje avslutad intervju av författaren. 

Bandinspelningarna lyssnades endast av vid ett tillfälle på grund av den noggrant genomförda 

transkriberingen. Texterna genomlästes vid flertal tillfällen för att få en uppfattning om dess 

helhet, under genomläsningen noterades spontant valda rubriker som låg till grund och stöd 

för arbetets kodning (Elo & Kyngäs, 2008). Därefter följde bearbetningen av analysenheterna 

enligt Lundman och Hällgren Graneheims instruktioner (2012). Intervjuerna bearbetades var 

för sig. För att underlätta texthantering och strukturera databearbetning utformades 

analysscheman för varje enskild intervju (Olsson & Sörensen, 2011).  
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De transkriberade texterna numrerades slumpmässigt i förhållande till i vilken ordning 

intervjuerna spelats in i syfte att avkoda materialet. 

 

 

Domäner 

Identifiering av domäner förklaras som en övergripande struktur och kan bestå av delar av 

texten som i stort sammanfaller med intervjuguidens område (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). De delar av texten som utgjorde domäner dokumenterades under följande 

rubriker: ”inledning”, ”möjligheter för en god död”, ”hinder för en god död”, ”tillägg” och 

”ovidkommande”. Två av domänerna, möjligheter och hinder, överensstämmer med Lundman 

och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av hur text kan delas in, övriga domäner 

etiketterades av författaren. Domänernas antal förklaras genom att författaren upplevde att 

hanteringen av textmaterialet underlättades genom att all befintlig text placerades i respektive 

domän samt att ingen text skulle gå förlorad. I domänen ”tillägg” placerades text som initialt 

var svårplacerbar men efter ytterligare granskning placerades under passande domän eller 

bortsågs från. Text som placerades i domänen ”ovidkommande” analyserades inte. 

 

 

Meningsbärande enheter 

I nästa fas identifierades meningsbärande enheter som enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) utgör grunden för analysen. Meningsenheterna ska inte vara för små så 

sammanhanget fragmenteras och heller inte för stora då mångfalden av olika betydelser kan 

bli för stor och svår att hantera. Meningsenheterna kan bestå av ord och meningar som formar 

ett avgränsat innehåll som ska kunna relateras till studiens syfte (Jakobsson, 2011). Den text 

under nämnda domäner som överensstämde med problemformulering och syfte kortades ned 

till meningsbärande enheter. Övrig text bortsågs helt från. 

 

 

Kondensering 

Efter att meningsenheterna utkristalliserats kondenserades enheterna vilket innebar att texten i 

sin tur kortades ned ytterligare med fortsatt tyngdpunkt på att textens innehåll och kärna 

bevarades (Jakobsson, 2011; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Under arbetes 

kondensering växlade författaren fokus mellan de meningsbärande enheterna och texten i sin 

helhet i ambition att tygla förförståelsen och i försök att förhålla sig objektiv mot texten.  

 

 

Kodning 

Nästa skede av analysarbetet utgjordes av kodning. De kondenserade enheterna kortades ned 

ytterligare och försågs med koder, vilket innebar att enheterna etiketterades och namngavs 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Kodning förklaras genom att de kondenserade 

enheterna abstraheras med fortsatt bevarad betydelse i relation till studiens problem-

formulering och syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Även under kodningen 

återvände författaren till kondensering, meningsbärande enheter och texten i sin helhet för att 

försöka utröna om kodningen präglades av att författaren såg det författaren indirekt ville se 

och i försäkran att författarens val av kodnamn var överensstämmande med övrigt material. 

De koder som var synonyma sammanställdes genom att färgläggas i enhetlig färg 

 

 

Underkategorisering och kategorisering 

Materialets alla koder i enhetliga färger jämfördes och sammanställdes till underkategorier. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) betonar att det material som kodats inte får hamna i 
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fler underkategorier än en. De synonyma underkategorierna färglades också i enhetlig färg 

och sammanställdes under nya rubriker till kategorier. De kategorier som speglade det 

centrala i intervjuerna utgjorde studiens resultat var sjuksköterskans roll, personcentrerad 

omvårdnad, anhöriga och transition. I tabell 1 återfinns analysprocessens steg från obearbetad 

text till kodning kortfattat återgiven. 

 I tabell 2 återfinns analysprocessens steg från kodning, underkategorier till kategorier 

kortfattat återgiven.  

 

 

Tabell 1 Kortfattad beskrivning av analysarbetet från obearbetad domäntext till kod. 

 

Obearbetad 

domäntext 

 

Meningsenheter Kondensering Kod 

 

Då tänker jag väl att 

men att dom ska få 

ha ett värdigt slut på 

livet, att man ser till 

hela individen hela 

vägen 

 

 

dom ska få ha ett 

värdigt slut på livet, 

att se till hela 

individen 

 

 

Värdigt slut, se till 

hela individen, hela 

vägen 

 

Människovärde 

 

Både att dom inte ska 

ha smärta eller oro 

för att liksom se till 

helheten  

 

 

inte ska ha smärta 

eller oro, se till 

helheten 

 

Smärtfri till kropp 

och själ 

 

Symtomlindring 

 

 

 

 

Pratar med patienten 

även som icke 

kontaktbar, talar om 

vad man gör, i en 

lugnare ton, hörseln 

är det sista som 

försvinner 

 

 

Att visas respekt och 

betraktas som en 

levande människa 

med alla sinnen i 

behåll tills man dör 

 

Respekt över livet 

och människans 

okränkbarhet. 

 

Leva tills man dör 
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Tabell 2. Kortfattad beskrivning av analysarbetet från kod till kategori 

 

Kod 
 

Underkategorier Kategorier 

 

Läsa av patienten, 

Kompetens, ge bäst tänkbara 

omvårdnad, helhet och djup,  

läkemedel, symtomlindring 

 

Symtomlindring  

Kunna ge svar 

Medicinsk/icke-medicinsk 

lindring  

Mångdimensionellt yrke 
 

 

Sjuksköterskans roll 

 

Att få vara den man är, allas 

individualitet, värdig vård, 

människovärde. 

 

Indivduell omvårdnad 

På patientens villkor 

Att få vara den man är,  

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Att få veta och vara med, få 

Information, behov vid 

gamla föräldrars död 
 

 

Anhörigas delaktighet 

Symtomlindring för de som 

finns kvar 
 

 

Anhöriga 

 

Döden är och blir naturlig 

och mäktig, ålderns 

betydelse, skönt att dö, att bli 

klar, lugnt att dö 

 

 

Övergång 

Förändring 

lugn 

 

Transition 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra forskningsetiska huvudkrav: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna i aktuell studie 

informerades om sin uppgift i studien och vilka villkor och rättigheter de som deltagare hade. 

Rättigheten gällande samtyckeskravet, att när som helst avbryta sitt deltagande, så även under 

pågående intervju delgavs skriftligt och muntligt. Att skäl till eventuellt avbryta sin med-

verkan ej behövde anges och ett eventuellt avbrutet deltagande inte skulle ge några negativa 

konsekvenser delgavs skriftligt. Under bearbetningen avkodades insamlat material vilket 

omöjliggjorde identifiering av informanter och de transkriberade intervjuerna numrerades, 

utan inbördes ordning, från ett till sex. Personliga uppgifter lagrades inte något avseende.  

Allt material rörande studien förvarades i ett låst utrymme till vilket endast författaren hade 

tillträde. Bandinspelningar raderades omgående efter transkribering, så även transkriberat 

textmaterial efter genomförd analys. Gällande nyttjandekravet gavs information om att 

insamlade uppgifter endast användes i ändamål för aktuell studie. 
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Arbetets terminologi  

I syfte att motverka eventuell begreppsförvirring förtydligas författarens val av terminologi i 

förhållande till informanternas. Författaren har i studiens bakgrund, resultatdiskussion och 

slutsats valt att utifrån ett personcentrerat perspektiv benämna människan i behov av om-

vårdnad ”person” medan studiens informanter valde benämningen ”patient”. Anhöriga är ett 

begrepp som vidgats till ”närstående” vilket användes av författaren. Närstående avser de 

personer som den enskilde anser sig ha en nära relation till oavsett släktskap (SoS, 2013), 

studiens informanter valde konsekvent att använda begreppet ”anhöriga”. 

 

 

Förförståelse 

Förförståelse är den erfarenhet, kunskap och yrkesmässiga perspektiv (Malterud, 2012) som 

hos författaren bestod av mångårig erfarenhet av palliativ omvårdnad inom både kommun och 

landsting och vid privata stiftelser. Författaren hade periodvis samarbetat med kommunalt 

anställda sjuksköterskor på vård-och omsorgsboenden, dock ej personligen med studiens 

informanter. 

RESULTAT 

 

Följande kategorier utgjorde studiens resultat: 

Sjuksköterskans roll, personcentrerad omvårdnad, anhöriga och transition.  

 

Sjuksköterskans roll i att ge en god död 

 

Medicinsk/ icke medicinsk symtomlindring. 

Sjuksköterskans administrering av läkemedel för symtomlindring, i första hand smärta och 

oro, omnämndes frekvent i beskrivningen av en god död och den äldre personen. Kompetens 

att veta när och på vilka grunder läkemedel administreras tillskrevs sjuksköterskans specifika 

kunskap vilket inte omfattade undersköterskans arbetsområde. Sjuksköterskan arbetade oftast 

konsultativt mot undersköterskan som påkallade sjuksköterskan vid olika frågor. Arbetet som 

sjuksköterska var till stor del ett ”ensamarbete” med huvudansvar över fler boenden och 

avdelningar under helger, kvällar och nätter.  

 

 

Man måste ju lita mycket på undersköterskan, det är ju dom som ser patienten, 

medan vi måste läsa på för man känner inte patienterna om dom inte bott här 

länge. (Informant 2). 

 

Jag är glad över allt det jag har i ryggsäcken, annars vet jag inte om jag skulle 

ha velat vara så mycket ensam. (Informant 4). 

 

 

Sjuksköterskans kunskap i jämförelse med närståendes och undersköterskans om och när 

läkemedel bedömdes vara lämpliga att administrera överensstämde inte alltid. Brist på 

samstämmighet kunde leda till situationer då patienten inte symtomlindrades adekvat. Då 

diskussioner med närstående runt läkemedels vara eller icke vara inte tagits upp med läkare 

utan överläts till sjuksköterskan upplevdes situationen ofta otillfredsställande. Patienterna 

bedömdes vara i palliativt skede av distriktsläkare, en läkemedelslista med generella 

ordinationer fanns efter bedömningen att tillgå. Individuella ordinationer efterlystes i de fall 

då patienten inte upplevdes vara analgetiskt symtomlindrad. Kontinuerlig läkemedelstillförsel 
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(via pump) var önskvärd för att kunna ge patienten ett bättre och ett jämnare välmående. På 

grund av den generella läkemedelslistans glest angivna dosintervaller kunde patienten ibland 

hinna få symtomgenombrott innan läkemedel gavs. Individuellt anpassade ordinationer 

förekom inte vid någon av enheterna. Gällande icke-medicinsk symtomlindring i livets slut 

nämndes munvård som lika viktig som injektionsgivning mot rosslig andning, lägesändringar, 

att finnas hos patienten och ”smådutta”, att vända kudden, smörja, inte låta patienten ligga och 

invänta omvårdnad gällande den personliga hygien, att hålla patientens hand och prata om 

gamla saker eller egentligen om vad som helst.  

 

 

…att sitta och hålla i handen och språka för fortfarande tror jag att dom 

hör…mycket längre iväg än vad vi tror, man kan sitta och prata om hur det ser 

ut ute om gamla saker och…vad som helst men just att det är någon där. 

(Informant 6). 

 

 

Den tysta kunskapen och kunskap om tystnad för en god död 

Kunskap och förmåga att läsa av patienten och hans eller hennes behov i livets slut var av 

mycket stor betydelse vilket beskrevs av samtliga informanter. Att läsa av beskrevs som 

sjuksköterskans specifika kunskap och erfarenhet att se och förstå mer eller mindre subtilt 

visade tecken på lidande som patienten verbalt och nonverbalt gav uttryck för. Kännedom om 

patienten genom tidigare möten underlättade bedömningen av patientens visade uttryck för 

exempelvis smärta. När patientens ord inte längre fanns kvar ställdes högre krav på sjuk-

sköterskans lyhördhet. Hos de patienter som på grund av kognitiv svikt inte förmådde 

meddela sina önskemål sågs ökad oro. Den ökade oron förstods genom svårigheten för 

patienten att inte kunna förklara vad och på vilket sätt det som besvärade kändes. Att under 

tystnad ge omvårdnad i patientens slutskede av livet var en aspekt som nämndes för att visa 

respekt för patienten och respekt för situationen i sig. 

 

 

…det är många som blir dementa och glömmer saker och så..om man då 

kommer i den där fasen (palliativ fas) och har inte så mycket mer att säga om 

hur de vill eller känner , då blir det ofta mycket oro eftersom dom inte förstår 

och känner saker dom inte kan förklara. (Informant 3). 

 

 

…sen är det ju så att man behöver ju kanske inte ha så mycket ord varenda gång 

utan bara att man visar respekt och omtanke, jag tror många är rädda för att 

man måste säga väldigt mycket men det är kanske inte det som är det viktiga.  

(Informant 5). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad för en god död 

 

På patientens villkor 

Informanterna beskrev vikten av att omvårdnad skulle utföras och ske på patientens villkor 

och inte på rutin bara för att det skulle eller brukade vara på ett särskilt vis. När patientens 

vilja, kopplad till försämrat hälsotillstånd, inte tillät att exempelvis komma upp och duscha 

respekterades detta. Omvårdnad utfördes då i den omfattning patienten orkade på plats i 

sängen. Att ge omvårdnad på patientens villkor i livets slut beskrevs genom att alla patienter 

var olika, ingenting kunde tas för givet och att döendet och döden var individuell. Då 
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patienten vårdats på vård- och omsorgsboende under lång tid kände sjuksköterskan till 

patientens vanor och önskemål, vilket beskrevs vara mycket värdefullt speciellt vid 

omvårdnad i livets slut när verbal kommunikation ej längre var möjlig. Sjuksköterskan visste 

tack vare ett långt samarbete med patienten exempelvis vilken sida som var den bästa för 

patienten att ligga på, och hade genom erfarenhet och personkännedom kunskap om var 

patienten brukade ha ont. I verksamheternas dokumentation fanns inte specifika vårdplaner 

gällande patientens önskemål inför döendet och döden, i den mån patienten på eget initiativ 

uttryckte önskemål inför livets slut journalfördes detta. 

 

 

Det vi brukar skriva in journalen är när patienten själv har sagt att hon till 

exempel inte vill någon annanstans och anhöriga är informerade men det är 

ingenting vi frågar efter. (Informant 2). 

 

 

Patientens önskemål att vara ensam var viktigt att respektera men att samtidigt låta patienten i 

trygghetsaspekt veta att det fanns personal att tillgå om och när han eller hon ville det. 

Beskrivningen av att dö en god död innebar dock att ingen patient skulle behöva dö ensam. 

I de fall då närstående av olika anledningar inte fanns i patientens omedelbara närhet var man 

på vissa enheter mycket noga med att sätta in extravak. Trygghet på patientens villkor 

exemplifierades genom att patienten och sjuksköterskan ingått ett partnerskap då patienten 

försäkrade sig om att information till närstående skulle framföras av sjuksköterskan om eller 

när patienten själv inte var kapabel 

 

 

...sen kan dom (patienterna) säga – kom ihåg att jag inte vill någon annanstans, 

jag vill dö här och förstår inte mina anhöriga så måste du säga det eller hjälpa 

mig att säga det. (Informant 6). 

 

 

Att leva tills man dör med bevarad identitet och människovärde. 

Vidare beskrevs vikten av att patienten skulle få vara den person han eller hon önskade vara 

och leva ända tills han eller hon dog. Att leva tills man dog förklarades genom att få vara 

delaktig, att få vara med och bestämma, att vara välinformerad och veta vad som hände runt 

omkring. Att betraktas som en levande människa i slutskedet av livet påtalades genom vikten 

av att prata till och inte om patienten. Bevarandet av människovärdet och att värna om 

patientens integritet beskrevs genom att på ett respektfullt sätt informera patienten vad som 

omvårdnadsmässigt var i görningen och skulle ske, såsom att berätta om injektionsgivning 

eller om lägesändring innan utförandet. Att föra samtal i en lugnare ton beskrevs också som 

viktigt i bemötandet i slutskedet av livet i beaktan om patientens värdighet. 

 

 

Samtal om döden på patientens villkor 

Med respekt för patientens integritet fördes samtal om döden mycket sparsamt eftersom få 

patienter självmant pratade om döden. Patienterna kunde reflektera över döden i tredje person, 

genom en makas eller makes bortgång eller att en medpatient avlidit. I de fall patienten 

påtalade någon form av rädsla inför att dö var det oftast i samband med nytillkommet fysiskt 

och oftast övergående illabefinnande. Samtal om döden var ingenting som initierades av 

sjuksköterskan. Hänsyn visades patienten genom att avväga vad och i vilken omfattning 

döden överhuvudtaget var lämplig att prata om. Mot bakgrund av att sjuksköterskan inte 

visste vilka känslor samtal om döendet och döden kunde väcka hos patienten var det ingenting 
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som berördes. Tidsaspekten hindrade ofta sjuksköterskan från att sitta hos patienten och 

verkligen prata. Äldre människors generationstillhörighet och faktiska närhet till sin egen död 

nämndes som tänkbara förklaringar till att få äldre patienter pratade om döden och döendet. 

Döden beskrevs i viss mån vara tabubelagd och upplevdes ömsesidigt svår att prata om både 

för sjuksköterskan och för patienten.  

 

Anhöriga och den goda döden  

 

Symtomlindring för anhöriga inför patientens död 

Då anhöriga visade tecken på symtom av trötthet och utmattning i samband med patientens 

väntade och ibland utdragna död, uppmanades de att åka till sin bostad för att exempelvis 

kunna få sova ut ordentligt. Om anhöriga befann sig på annan ort kontaktades de dagligen 

från vård- och omsorgsboendet för att minska eventuell oro genom att stämma av och berätta 

hur tillvaron såg ut för patienten oavsett påtaglig förändring av hälsotillståndet eller inte. Att 

tillåta närstående att släppa allt ansvar och ”vila” i anhörigrollen beskrevs genom att en 

sjukvårdsutbildad anhörig till en döende patient uppmanades att ”bara” vara anhörig. Att visa 

respekt och förståelse över den sorg det innebar att förlora sin mamma eller pappa trots att 

hög ålder uppnåtts var också aspekter som berördes. Anhöriga tillfrågades också om de ville 

ha sällskap på patientens rum med hänsyn till att förloppet i livets slut kunde vara ovant, 

besvärande och skrämmande att bevittna 

 

 

Jag brukar fråga anhöriga om de vill vara ensamma eller ha med mig när 

mamma eller pappa är dåliga. Man kan aldrig ta för givet att anhöriga vill sitta 

hos någon som är döende, för oss är det ett jobb men det är viktigt att vara 

lyhörd och aldrig ta något förgivet (Informant 1).  

 

 

Anhörigas delaktighet för upplevelsen av en god död 

Att förse anhöriga med information beskrevs vara betydande för anhörigas känsla av del-

aktighet, att anhöriga ”var med på tåget”, att de visste och förstod vad om hände nämndes 

ofta. Svårigheter uppstod då anhöriga uppfattade patienten i palliativt skede vara kurativ. 

Orsaker till den ibland diametralt motsatta uppfattningen mellan sjuksköterskan och anhöriga 

kunde vara flera. Informationsbrist från läkare, svårigheter för anhöriga att förmå inse livets 

förgänglighet eller att den anhöriga själv var till åren kommen och kunde på grund av detta ha 

svårigheter att förstå och uppfatta given information. Välinformerade anhöriga upplevdes 

gynnsamt i relation till den döende patienten. Läkaren brukade ensam ha samtal med anhöriga 

efter att patienten bedömts vara i sent palliativt skede, om informationen delades tillsammans 

med patienten framkom inte. De flesta anhöriga var angelägna att vara hos den döende 

patienten i hög omfattning. Delaktighet kunde bestå i att utföra munvård, påkalla sjuk-

sköterskan vid behov av symtomlindring. Omvårdnad i livets slutskede och döden beskrevs 

som något stort att få dela tillsammans med anhöriga men att det samtidigt var viktigt att 

sjuksköterskan var som han eller hon alltid brukade, det vill säga som vanligt. 

 

 

Transition mot en god död  

 

Skönt att dö 

Patienter kunde ge uttryck för oro och rädsla inför döden för att i sen palliativ fas vara lugna 

och tillfreds. Genom att vara öppen, lugn och svara ärligt på frågor runt döendet överfördes 

lugnet från sjuksköterskan till patienten som fick ro var aspekter som nämndes. Även vid 
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nonverbal kommunikation i livets absoluta slutskede beskrevs att sjuksköterskans lugn och 

tysta insikt gav patienten ro. Vidare beskrevs att det var något i samband med döendet som 

förändras hos patienten, det blir ett annat ”tänk” och ett annat lugn infann sig, patienten 

avskärmade sig i sin egen bubbla. De flesta patienterna som beskrevs ha nått insikt såg döden 

som en befrielse. Förloppet i livets slutfas beskrevs som lugnare och förklarades också vara 

”lättare” för sjuksköterskan att hantera när patienten var nöjd med sitt liv, vilket resulterade i 

att döendet och döden gav en ömsesidigt fin upplevelse. 

 

 

Vi visar att vi vet att dom kommer att gå bort, liksom på det viset, att vi är 

öppna med det och dom kan fråga – ska jag dö nu?...kan vissa säga..ja, du är på 

den vägen men vi vet inte hur lång tid det tar, -nej men vad skönt, jag känner att 

jag är klar kan dom säga. (Informant 4). 

 

 

Dom ser ut som om att dom lider men sen när vi är medvetna om att hon 

kommer somna in snart, inte vet jag om vi uttrycker så dom förstår det, även 

dom som ligger där, det blir ett annat tänk….ja jag vet inte det blir ett annat 

lugn i dom…” (Informant 2). 

 

 

Livets gång, vara klar för att möta döden 

Det faktum att livet har sin gång och att patienten kände sig klar med livet var viktiga faktorer 

för patienten att hitta ett inre lugn inför livets slut. Att vara klar avsåg att få svar på sina 

frågor, att patienten hade gjort sitt, var nöjd och att ingenting lämnades ogjort, att man hunnit 

göra bokslut över sitt liv och över sina tillhörigheter. Vidare beskrev en informant att det i 

livets slutfas kunde märkas om en patient inte var klar med livet vilket ställdes i relation till 

kort sjukdomsförlopp då patienten inte hunnit till riktigt avslut. Till skillnad från patienter 

som upplevde döden som en befrielse efter långvarigt sjukdomslidande och hade genom detta 

hunnit bli klar med livet och dog en lugn död. 

 

 

Patienten ska känna att det här är som jag vill ha det och jag trivs med det här 

och att patienten är medveten att allt runt omkring är klart….med anhöriga och 

egendom och allt möjligt…så man känner att allt är klart. (Informant 4). 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Kvalitativ ansats. 

Studien hade en kvalitativ induktiv ansats med deskriptiv design. Studiens syfte motiverade 

vilken ansats som var lämplig (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ ansats avser att bland annat 

upptäcka någon form av mening samt att belysa mångfald genom att efterfråga informanters 

olika erfarenheter, beskrivningar och upplevelser (Polit & Beck, 2012) vilket överensstämde 

med studiens syfte. Kvalitativ ansats är förenligt med frågeställningar om vem, vad och hur, 

vidare ställs öppna, mer eller mindre strukturerade frågor enskilt eller i grupp (Sandelowski, 

2000). Två aspekter gällande metodval var hur kunskap nås och hur omvärlden betraktas 

kopplat till kvalitativ ansats (Polit & Beck, 2012). I aktuell studie ansåg författaren att 

kunskap bäst kunde nås genom interaktion, det vill säga ett växelvis utbyte mellan informant 
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och författare på ett (metodmässigt) nära sätt (Polit & Beck, 2012). Ur ett kvalitativt 

livsvärldsperspektiv innebär att det som kallas verklighet är multipelt tolkad och utgår från 

betraktarens öga, därmed fastställs att det inte finns någon absolut sanning vilket också 

motsvarar studiens kvalitativa ansats (Polit & Beck, 2012). 

 

 

Induktiv ansats 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) innebär induktiv ansats att inhämtat 

datamaterial förutsättningslöst granskas och analyseras utan tidigare färdigställda mallar, 

kodningsscheman eller med utgångspunkt från teorier. En förutsättningslös analys med 

induktiv ansats genomfördes i aktuell studie med fokus på de enskilda intervjuerna för att 

hitta det allmänna, det vill säga, kunskap från enskilda informanter utmynnade i generell 

sådan (Malterud, 2012). En god död och den goda döden är väl beforskade områden, så även 

sjuksköterskans beskrivning av specifika delar av begreppet, så som exempelvis 

symtomlindring, däremot återfanns färre studier som omfattade sjuksköterskans beskrivning 

med utgångspunkt från begreppet i sin helhet.  

 

 

Design 

Deskriptiv design används i syfte att beskriva olika aspekter som visar sig som de är, i sitt så 

kallade naturliga tillstånd (Polit & Beck, 2012). Den deskriptiva designen ger fynd som ligger 

nära det datamaterial som analyserats (Polit & Beck, 2012) vilket också överensstämde med 

studiens valda analysmetod på manifest nivå. Den deskriptiva designen kan dock reflekteras 

över då analysen ska hålla sig nära ”råmaterialet” men att tolkning aldrig går att bortse från 

(Sandelowski, 2000).  

 

 

Urvalskriterier 

Syftet med få inklusions- och exklusionskriterier inför var att urvalet skulle bli så stort och 

heterogent som möjligt för att få ett variationsrikt material att bearbeta (Polit och Beck, 2012). 

Tydligare och fler preciserade exklusionskriterier hade begränsat antal informanter vilket varit 

nödvändigt om intresset att delta varit mycket stort (Polit & Beck, 2012). Urvalssvårigheter 

uppkom inte i aktuell studie eftersom informanterna tillfrågades direkt av författaren och 

urvalsprocessen avslutades när rekommenderat antal informanter tackat ja till medverkan.  

Ur ett heterogent perspektiv var informanternas arbetslivserfarenhet i tid mycket bred och de 

skiftande erfarenheterna från olika vårdinriktningar gav intervjumaterialet variation. 

Genusperspektivet har i studien helt bortsetts från eftersom det inte specificerades i något 

avseende. Det låga intresset över att delta som informant förklarades genom att informationen 

om planerad studie nådde sjuksköterskorna via jobbmail, studien hade i flödet av all annan 

information noterats men inte nämnvärt reflekterats över. Författarens tidsförlust genom den 

passiva inväntan på återkoppling från tänkbara informanter speglar författarens i 

sammanhanget förändrade livsvärldsperspektiv. Författarens intresse och grad av fokusering 

över att genomföra intervjuer var inte applicerbart på resterande del av omvärlden vilket var 

en mycket nyttig erfarenhet som borde kunnat förutses och tagits i beaktan.  

 

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Enligt författarens uppfattning förelåg inga alternativ gällande vald datainsamlingsmetod mot 

bakgrund av syftets, i viss mån, känsliga karaktär. Att få ta direkt del av informanternas 

berättelser medförde att följdfrågor ömsesidigt kunde ställas under intervjuernas genom-

förande och att eventuella oklarheter kunde förtydligas. Betydligt mer tid än förväntat avsattes 
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för att hitta informanter vilket resulterade i svårigheter att hålla tidsplanen. Hanteringen av 

bandspelaren hade övats på vilket medförde att författaren kände sig trygg i den specifika 

situationen, detta till trots var författaren inte helt komfortabel under själva intervju-

förfarandet. Inför intervjuerna förklarades att en förutsättningslös, fri beskrivning från 

informanten med hjälp av ett fåtal frågor utgjorde datainsamlingen. Att be informanten fritt 

berätta under bandinspelning upplevdes något paradoxalt, det vill säga det fria ordet skulle 

symboliskt ”tas från rummet” för att strukturerat bearbetas och analyseras, naturligtvis 

konfidentiellt, men det som skulle vara fritt övergick till att bli formellt. Problematiken i att 

inte uppleva intervjusituationen bekväm kan ha överförts till informanterna och kunde 

sannolikt härledas från författarens bristande erfarenhet och rutin. Intervjuerna genomfördes 

enskilt i informanternas hem, i enskilda rum på arbetsplatsen och i ett fall på arbetsplatsens 

kontor, dock i viss avskildhet. Intervjumaterialets mängd upplevdes inte ha påverkats av den 

fysiska miljön eftersom datamängden från samtliga intervjuer var förhållandevis homogen. 

Att begreppet en god död var svårdefinierbart och mångfacetterat, vilket beskrevs i studiens 

bakgrund, framkom tydligt eftersom frågor vad författaren menade och avsåg ställdes 

frekvent. I aktuell studie hade syftet kunnat smalnas av genom tydligare precisering och 

intervjuguiden utformats på ett tydligare sätt. En tydligare och mer strukturerad intervjuguide 

bör ses med reservation då intervjuguiden kunnat få en alltför framträdande roll och styrt både 

frågor och svar och givit författaren mandat att påtala när ämnet varit uttömt (Kvale & 

Brinkman, 2009). Den semistrukturerade intervjuns öppna frågor gav istället bredd åt 

materialet (Polit & Beck, 2012). I slutet av intervjuerna sammanfattade författaren kort vad 

som framkommit under intervjun för att försäkra sig att författarens uppfattning 

överensstämde med informantens. Författaren efterfrågade också om något som inte 

framkommit under själva intervjun kopplat till intervjuguidens frågor ville tilläggas. I den 

avslutande intervjufasen upplevde författaren en ökad ordrikedom från informanterna. Den tid 

som förflutit under intervjuerna kunde ha medfört att situationen upplevdes ömsesidigt mer 

trygg. Att istället ha inhämtat material genom fokusgrupper hade å ena sidan möjligen 

genererat mer material som underlag att analysera, fokusgrupper förutsätter å andra sidan att 

tillräckligt antal, att minst fem deltagare hade funnits att tillgå (Polit & Beck, 2012) och att 

gruppdynamiken varit tillåtande, gruppdynamiken eller brist på kunde också ha hindrat 

informanterna från att fritt berätta samt att gruppsamtal kräver struktur från en moderator 

(Malterud, 2012).  

 

 

Dataanalysmetod och genomförande 

Kvalitativ innehållsanalys kan på grund av dess brist på exakthet användas på varierade typer 

av analysenheter så som exempelvis intervjuer och observationer (Graneheim & Lundman, 

2004). Kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå beskrivs lämplig att använda på den 

akademiska nivå studien motsvarar (Graneheim & Lundman, 2004). Att följa analysmetodens 

olika steg enligt Lundman och Hällgren Graneheims modell (2012) uppfattades av författaren 

som en pedagogiskt tilltalande analysmetod att använda. Innehållsanalys på manifest nivå 

innebar att den transkriberade texten från intervjuerna analyserades utan medveten tolkning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Den manifesta nivån uppfattades initialt av 

författaren som en sannolikt mer lätthanterlig analysnivå i jämförelse med latent analysnivå. 

Den latenta analysnivån innebär en fördjupad analysering som med utgångspunkt från de 

kategorier som framkommit på manifest nivå bearbetas vidare genom tolkning och 

tematisering (Graneheim & Lundman, 2004). De bandinspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant av författaren omgående efter genomförandet, bearbetningen av materialet 

påbörjades efter avslutad transkribering av alla intervjuer. Under det tidskrävande 

transkriberingsarbetet kunde vissa ord och meningar inte uppfattas från bandinspelningarna 

och fick bortses från vilket motiverar en icke lägesberoende inspelningsapparatur. Förfarandet 
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med indelning av all befintlig text i olika domäner förenklade, enligt författarens intention, 

hanteringen av anslysenheterna. Oberoende av analysnivå kan ett analysarbete aldrig vara helt 

fri från tolkning (Graneheim & Lundman, 2004: Sandelowski, 2000). Att en textnära analys 

inte är fri från tolkning var av vikt att ha kännedom om. Insikten om tolkning och för-

förståelsens inverkan gjorde att författaren under analysarbetet rannsakade sig själv, stannade 

upp och medvetandegjorde riskerna med att se det som författaren indirekt önskade. 

Svårigheten för författaren att förhålla sig objektiv var större än förväntat, särskilt vid arbetet 

med kategoriseringarna sannolikt på grund av att kategorierna utgjorde studiens resultat. Att 

tolkning i kombination med förförståelsen upplevdes redan under transkriberingsarbetet och 

för övrigt under hela bearbetningsprocessen förvånade också författaren vars föreställning var 

att objektiviteten skulle vara lätthanterlig. Vidare upplevde författaren att texterna förstods på 

ett allt mer nyanserat sätt under analysarbetets gång. Texterna fick under bearbetning 

författaren att se samband som först inte framträtt och gav ny kunskap. De nya samband som 

sågs väckte tanken att det skulle varit intressant att ha bearbetat materialet ytterligare och 

analyserat materialet på en latent tolkande nivå vilket inte realiserades. 

 

 

Trovärdighet, överförbarhet, giltighet och tillförlitlighet  

Trovärdighet avser i kvalitativ innehållsanalys att meningsbärande enheter, koder och 

kategorier överensstämmer med analysenheten, det vill säga de transkriberade texterna 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Ingenting ändrades i analysenheterna vilket styrkte 

den aktuella studiens trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). I bakgrunden tillfördes 

information under rubriken ”transition” efter genomförd analys. Fyndet var mycket intressant 

och överraskande och behövde därför redogöras över för att ge förståelse för studiens resultat. 

I aktuell studie hade författaren inte möjlighet att låta någon väl insatt i ämnet granska 

överenstämmelsen i materialet vilket i sin tur kunde ha minskat trovärdigheten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Att insamling av data skedde på, det för studiens, mest lämpliga 

sätt och datamängd att analysera påverkar också trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). I aspekten trovärdighet var, vilket tidigare nämnts, semistrukturerade intervjuer det 

mest lämpliga tillvägagångssättet för att samla data om beskrivningen av en god död. 

Frågeställningens komplexitet och författarens brist på erfarenhet att intervjua kunde däremot 

ha bidragit till att mängd data sannolikt inte var representativt för att styrka trovärdigheten. 

Antalet informanter kan diskuteras, ett större informantantal skulle också ha givit studien ett 

annat underlag för att bedöma trovärdigheten. Trovärdighet och överförbarhet är kriterier som 

hör samman, kvalitativa studier utgår från specifik kontext vilket innebär att studiens 

överförbarhet till andra sammanhang ligger i betraktarens öga (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). För att underlätta för läsaren att bedöma graden av överförbarhet bör 

avsnitt beträffande urval, deltagare, insamling av data och analys och övriga uppgifter knutna 

till studien vara väl beskrivna, kraven är i aktuell studie uppfyllda (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). En studies giltighet avser hur väl resultatet överensstämmer med 

sanningen och i vilken grad förförståelsen inverkar på analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Resultatets överenstämmelse med sanningen hade också kunnat styrkas 

genom en opartisk, metodmässigt väl insatt person som granskat materialet vilket tidigare 

nämnts inte fanns att tillgå. Författarens förförståelse försökte tyglas genom att under hela 

analysprocessen bibehålla insikten om förförståelsens inverkan. Tillförlitligheten i studien 

styrktes genom att datainsamlingen och analysprocessen genomfördes och beskrevs enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012) instruktioner som stegvis kan följas under 

avsnittet dataanalysmetod. 
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Forskningsetiska överväganden 

Inför studiens tillblivelse väcktes tankar hos författaren om det etiskt försvarbara i att få en 

god död beskriven. Kunde begreppet trots sin komplexitet och mångfald väcka funderingar 

om vad som i sammanhanget eventuellt kunde betraktas rätt eller fel? Informanterna fick 

tydlig information inför intervjusituationen att ingen beskrivning varken kunde vara rätt eller 

fel och att syftet med studien var att förutsättningslöst ta del av beskrivningen av en god död 

utifrån sjuksköterskas specifika kontext. Efter ca två veckor kontaktade författaren 

informanterna för att stämma av om några frågor eller funderingar uppkommit efter 

intervjusituationen. Ingen av informanterna hade ytterligare frågor eller behov att ventilera 

något som uppkommit under eller efter intervjusituationen. De grundläggande individ-

skyddskraven informations, samtyckets, konfidentialitets- och nyttjandekraven 

(Vetenskapsrådet, 2002) efterföljdes både skriftligt och muntligt och nådde informanter, 

verksamhetschefer och enhetschefer. Gällande konfidentalitetskravet var författaren inför 

intervjusituationen tydlig med att insamlat datamaterial avkodades och endast lästes och 

bearbetades av författaren. Konfidentialietskravet att enskilda informanter och arbetsplatser 

inte kunde identifieras uppfylldes genom avkodning. Genom att citera delar textmaterialet 

från olika informanter och intervjuer och att inte återge namn på orter, kommuner eller vård-

och omsorgsboenden hade författaren konfidentialiteten i åtanke och uppfyllde därmed kraven 

även i detta avseende. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien påvisade olika aspekter av sjuksköterskans beskrivning av en god död på 

vård-och omsorgsboenden och på vilket sätt en god död kunde ombesörjas den äldre 

personen. Studiens resultat bestod av kategorierna sjuksköterskans roll, personcentrerad 

omvårdnad, anhöriga och transition. Sjuksköterskorna vid aktuella vård- och omsorgsboenden 

beskrev en god död med tyngdpunkt på sjuksköterskans specifika roll och att det var viktigt 

att respektera och samarbeta med personen och hans eller hennes närstående för att en god 

död skulle kunna ges. I studien framkom även aspekter som utgjorde hinder för att kunna ge 

personen en god död. Dessa aspekter är mycket viktiga ur ett helhetsperspektiv men kommer 

inte tas upp under resultatdiskussionen eftersom de aspekterna inte berörde studiens 

huvudsakliga syfte. Det som av informanterna beskrevs som en odefinierbar övergång och 

förändring av lugn hos personer i livets slut var för författaren överraskande och mycket 

intressant som författaren valde att benämna transition. Termen transition nämndes däremot 

inte av informanterna. Eftersom det råder samstämmighet i att det endast är personen själv 

som kan beskriva vad en god död egentligen innebär kopplas sjuksköterskans roll till 

transition, informationsgivande och informationstagande vilket avhandlas i vidare i 

resultatdiskussionen.  

 

 

En god död och sjuksköterskans roll 

I studier framkommer att åldrandet med ökad ohälsa kan leda till att personer slutar sina dagar 

på vård- och omsorgsboenden. I kombination sjukdom, övriga förändringar och insikt om 

livets slut är det fler ofrivilliga transitioner som kan vara påfrestande för den äldre personen 

att genomgå vilket är av betydelse att uppmärksamma (Rahm Hallberg, 2006). Att som 

sjuksköterska uppmärksamma och bedöma personers nonverbalt uttryckta behov i livets 

absoluta slutskede beskrevs av informanterna i aktuell studie. De nonverbalt uttryckta 

behoven i tidigt palliativt skede är viktiga att ta i beaktan för att skapa grundläggande 

trygghet, vilket i sin tur kan resultera i att information på sikt lättare utbyts (Rahm Hallberg, 

2006). De personer som lättast övergick till en lugn fas i slutet av livet beskrevs i den aktuella 

studien vara de som nått acceptans över sin egen död och hade under den långsamma 
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sjukdomsprocessen mot döden haft tid att göra bokslut. Bokslut över livet kan också omfattas 

av att nå försoning med närstående innan det är för sent (Sand & Strang, 2013; Wijk & 

Grimby 2008), sjuksköterkan kan ha en betydande roll att med tillåtelse från personen vara 

”ombud” i återupprättandet av brutna eller dåliga kontakter för att nå avslut även i det 

avseendet. Informanterna beskrev att sjuksköterskans lugn och ärlighet om att livet faktiskt 

höll på att ta slut överfördes till personen både verbalt och/eller nonverbalt vilket kunde vara 

bidragande orsaker till att transitionen mot döden blev lugn. Ärlighet skapar trygghet och 

trygghet är bland det viktigaste sjuksköterskan kan ge den vårdade personen, besvärande 

symtom skapar i sig alltid otrygghet som måste lindras (Sand & Strang, 2013). Känslan av att 

känna trygghet är enligt Wijk och Grimby (2008) viktig både i tidig palliativ fas och under de 

sista dagarna i livet. 

 

 

Ha mod och ge mod för informationsutbyte om en god död 

Omvårdnad i livets slut ur ett transitionsperspektiv innebär för sjusköterskan att bland annat 

bistå personen med mod att våga prata om döendet och döden samt att informera vad livets 

slut kan innebära för att ge trygghet inför en oviss fas i livet (Lewis, 2013). Att förse den äldre 

personen med mod att våga prata om döden underlättar också transitionen mot en fridfull och 

god död som vilar på personens egna önskemål (Jackson et al., 2012). I aktuell studie 

framkom att det upplevdes svårt för informanterna att initiera samtal om döden mot bakgrund 

av omtanke att inte väcka svåra känslor hos den äldre personen och för att döden i viss mån 

ansågs vara tabubelagd. Svårigheter att hitta lämpligt tillfälle att prata om döden och att det i 

vårdkulturen upplevs motsägelsefullt att prata om livets slut och därigenom ”beröva” 

personen hopp om bättring är ytterligare aspekter som kan hindra sjuksköterskan från att 

öppet prata om döden (Almack, Moghaddam, Pollock, & Seymour, 2012). Vid de tillfällen 

döden togs upp av personen som vårdades valde informanterna i aktuell studie att inte 

fördjupa samtalet, tiden fanns inte alltid och ovissheten om samtalets fortsatta riktning var 

skäl till att inte fortsätta att prata. Oftast inväntar den äldre personen att närstående eller 

sjuksköterskan ska ta upp frågor om döden vilket resulterar i att samtalen förs i allt för sent 

skede men oftast uteblir den typen av samtal helt (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014), 

personen som vårdas inväntar sjuksköterskan och sjuksköterskan inväntar personen vilket 

också framkom i aktuell studie. Den personcentrerade omvårdnaden som beskrevs av 

informanterna innebar bland annat att sjuksköterskan var följsam i förhållande till den 

vårdade personens önskemål. Att vara följsam i relation till att initiera samtal om döden kan 

också ses som ett sätt att visa respekt över personens tänkbara copingstrategier (Sand & 

Strang, 2013). Enligt Sand och Strang (2013) kan människors tystnad och ”brist” på visad oro 

i livets slut i vissa fall vara ett sätt orka med den verklighet som kan vara för jobbig att prata 

om och som bör respekteras. När personer väljer att inte prata om döden trots vetskap om 

diagnos och prognos och kämpar vidare kan situationen uppfattas paradoxal (Almack et al., 

2012), det motsägelsefulla kan frambringa en känsla av att information om personens diagnos 

och prognos till varje pris måste ges (Sand & Strang, 2013). Enligt Gjerberg et al. (2015) vill 

inte alla äldre personer prata om sina önskemål inför döendet och döden vilket ska 

respekteras. Ur ett etiskt perspektiv bör de äldre dock ges möjlighet att lämna information om 

vad som är viktigt inför livets slut (Gjerberg et al., 2015) I personcentrerad omvårdnad som är 

individanpassad och varje människa är unik varierar också behovet av information hos en och 

samma person (Gjerberg et al., 2015). Det åligger sjuksköterskan att anpassa när och i vilken 

grad personen ska ges information och när och i vilken grad personen själv vill ge information 

och prata om sin förestående död (Gjerberg et al., 2015). I samtal behöver inte all information 

av dyster karaktär lämnas men frågor ska besvaras ärligt (Sand & Strang, 2013). 

Informanterna i aktuell studie beskrev att det var en svår balansgång att avgöra när och om 

samtal om döden var lämpligt att föra, men frågan kan ställas om sjuksköterskan genom 
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samtal kan hjälpa personen att betrakta döden som en naturlig och normal process (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012). Ju svagare och sjukare personen är desto mindre 

detaljerad information tenderar personen vilja ha (Gjerberg, et al., 2015), vilket motiverar att i 

tidigt palliativt skede påbörja utbytet av information. I aktuell studie framkom att läkaren 

ensam hade samtal med närstående efter bedömning av den vårdade personens övergång till 

sen palliativ fas. Ansvarig läkare bör tillsammans med sjuksköterskan och personen prata om 

döendet och döden eftersom det ofta uppkommer medicinska frågor, möjligen kan det också 

vara ”lättare” att initialt prata om aspekter som rör fysiska tillstånd för att sedan fråga om de 

psykiska, sociala och existentiella delarna hos samma person (Gjerberg et al.2015). Vad som 

kan vara till hjälp i anpassningen av givande och tagande av information är den oftast långa 

vårdtiden som ger väl etablerade relationer mellan personen som vårdas och sjuksköterskan 

(Carlsson et al, 2014), de långvariga relationerna kan bidra till att sjuksköterskan genom 

personkännedom sannolikt har lättare att avgöra när och om samtal om döden kan initieras. 

De långa vårdtiderna omnämndes också av informanterna i positiv bemärkelse eftersom man 

lärt känna personerna som vårdades vilket ingav trygghet. Personer som lever nära döden på 

grund av sjukdom och hög ålder är i behov av samtal för att sammanlänka behandling, 

sjukdom och liv och död, insikten om livets slut ökar när hälsotillståndet blir mer instabilt 

(Dalgaard, Thorsell & Delmar, 2010). 

 

 

Strukturera och dokumentera informationsutbytet om en god död 

Informanterna uppgav under intervjuerna att verksamheternas omvårdnadsplaner inte inne-

höll strukturerad information gällande eventuella önskemål inför personens död, men i den 

mån personen på eget initiativ berättade om sina önskemål inför döden journalfördes detta. 

Studier påvisar att tidigt upprättande av vårdplaner för omvårdnad i livets slut är viktigt och 

ett sätt för sjuksköterskan att tillsammans med personen uppmärksamma vilka behov hon eller 

han har för att ge de bästa förutsättningar att nå en god död innan sjukdom och kognitiv svikt 

försvårar processen (Almack et al., 2012; Verschuur et al., 2014). För att kunna hjälpa de 

äldre personerna att på ett enhetligt och strukturerat sätt ha inflytande över sitt liv och sin död 

skulle implementering av de sex S:n kunna vara till hjälp. Genom de sex S:n bevaras de äldre 

personernas självbestämmande för att kunna leva tills han eller hon dör, vilket informanterna i 

aktuell studie ansåg vara en viktig del i beskrivningen av en god död. Enligt Cancer centrum i 

samverkan (2012) är de sex S:n ett redskap som fokuserar på person och inte sjukdom vilket 

kan underlätta både för sjuksköterskan och personen att ömsesidigt närma sig samtal om 

döendet och döden. Med hjälp av de sex S:n kan sjuksköterskan fånga de fysiska och/eller 

psykiska, sociala och existentiella svårigheter som speglar ett holistiskt synsätt som också 

kännetecknar sjuksköterskans synsätt på vård- och omsorgsboenden och även det palliativa 

synsättet (Carlsson et al., 2014; Cancercentrum i samverkan, 2012). Att arbeta ur ett holistiskt 

perspektiv utifrån den palliativa omvårdnadens mål, att ge symtomlindring i fysisk, psykisk, 

social och existentiell mening redan från inskrivning på vård- och omsorgsboenden kan vara 

ett framgångsrikt arbetssätt mot bakgrund att ge personen trygghet och mod att beröra hur en 

god död för en enskilde ska beaktas (Rahm Hallberg, 2006; Strang, 2012). I vilken 

utsträckning teamarbete mellan sjuksköterskan och övrig personal bedrevs framkom inte 

under intervjuerna, sjuksköterskorna beskrev arbetet som övervägande konsultativt eftersom 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar oftast omfattade personer på fler än en avdelning och på 

fler enheter. Att arbeta under mer teammässiga förhållanden tillsammans med den enskilda 

personen på vård- och omsorgsboenden skulle kunna vara ett sätt att tillvara ta alla anställdas 

skiftande kompetens och erfarenhet för att ur olika perspektiv kunna tillgodose personens 

omvårdnadsbehov och önskemål inför döendet och döden. I beaktan bör tas att det som i 

praktiken problematiserar applicering av den palliativa omvårdnadens teamsamarbete på vård- 

och omsorgsboenden är det ensamarbete som ofta präglar sjuksköterskans arbetssituation. 
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Slutsats  

I all omvårdnad ska personen ses ur ett holistiskt perspektiv. Att bli gammal, ofrivilligt svårt 

sjuk, att inte kunna botas, att övergå i palliativ fas, att vara beroende av andra människors 

hjälp är exempel på transitioner som kan vara svåra att förhålla sig till. Genom dokumentation 

och kännedom om transitioners betydelse kan sjuksköterskan bistå personen med hjälp att nå 

försoning och avslut på fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt plan för att nå en lugn fas av 

post-transition inför döden. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studien kan ligga till underlag för diskussion och reflektion över att ta emot och ge 

information i samband med omvårdnad av äldre i livets slut. Vidare kan vikten av att arbeta 

enhetligt och systematiskt lyftas för att underlätta för sjuksköterskan att ge och låta den äldre 

personen på vård- och omsorgsboenden få en god död på hans eller hennes villkor. Studiens 

fynd gällande transition behöver uppmärksammas för att få en betydligt mer framträdande roll 

i all omvårdnad så även i palliativ kontext. Studiens resultat kan mana till eftertanke och 

väcka intresse över att kliniskt arbeta från ett transitionsteoretiskt perspektiv. 
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Till verksamhetschef xxx      

Inom Vård och omsorgsenheten  

I xxx kommun 

Jag heter Kina Halvarsson och är sjuksköterska. Jag studerar specialist-

sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot palliativ omvårdnad 60 hp vid Sophiahemmet 

Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 15 hp, har jag valt att studera: Hur 

sjuksköterskan beskriver begreppet ” en god död” i relation till patienter i livets slut vårdade 

på vård och omsorgsboenden. 

Jag är därför intresserad av att få genomföra studien vid kommunens vård och 

omsorgsboenden. 

  

Om Du godkänner att studien genomförs vid Dina enheter är jag tacksam för Din underskrift 

av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert.  

Om Du har förbehåll vill jag gärna att Du anger detta. Har Du frågor rörande själva 

undersökningen är Du välkommen att kontakta mig. 

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 jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

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 

Datum:  Namn: Namnförtydligande: Enhet: 

 

Stockholm 2016-01-22 

Med vänlig hälsning   

Kina Halvarsson _________________________________ 
Student 

____________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: xxxx 

e-post: kina.halvarsson 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Studiens preliminära titel: Sjusköterskans beskrivning av begreppet en god död på vård –

och omsorgsboenden.  

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans beskrivning av begreppet en god död vid 

omvårdnad av äldre i livets slut.  

 

Problem: Antalet äldre ökar både nationellt och internationellt, på grund av ökad 

samsjuklighet i kombination med hög ålder vårdas många äldre på vård- .och 

omsorgsboenden till livets slut. Eftersom begreppet ”en god död” är svårdefinierbart och 

mångfacetterat vill jag genom studien belysa hur man som sjuksköterska beskriver ”en god 

död” vid omvårdnad av äldre i livets slut på vård- och omsorgsboenden. 

 

Metod: För den planerade studien är intervjuer med sjuksköterskor tänkt metod. 

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua sex sjuksköterskor vid Dina 

enheter. Intervjuerna som beräknas ta mellan 30-60 min önskar jag få genomföra i lokaler 

vid sjuksköterskornas arbetsplatser i anslutning till de intervjuades arbetspass. Det är även 

ett önskemål att intervjuerna kan ske på sjuksköterskornas arbetstid. Intervjuerna kommer 

ljudupptas och planeras genomföras under februari 2016. Alla som ska intervjuas kommer få 

skriftlig information och deltagandet är frivilligt. Forskningsetiska principer kommer följas. 

 

Jag är även tacksam om Du kan meddela Ditt samtycke till genomförandet av denna studie 

till berörda delar av verksamheten alt. ange vem/vilka förutom tilltänkta studiedeltagare som 

i förväg behöver besked om studiens genomförande. 

 

 

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 

Datum:  Namn: Namnförtydligande: Enhet: 
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    . 

Till informanter    

 

Antalet äldre ökar både nationellt och internationellt, på grund av ökad samsjuklighet i 

kombination med hög ålder vårdas många äldre på vård .och omsorgsboenden till livets slut. 

Eftersom begreppet ”En god död” är svårdefinierbart och mångfacetterat vill jag genom 

studien belysa hur man som sjuksköterska beskriver ”en god död” vid omvårdnad av äldre i 

livets slut på vård- och omsorgsboenden. 

 

I egenskap av sjuksköterska med erfarenhet av att vårda äldre personer i livets slut tillfrågas 

Du om deltagande i studien. 

 

Studien kommer genomföras med hjälp av bandinspelade intervjuer under ca 30-60 min.  

Du kommer fritt få bestämma tidpunkt för intervju. Enskilda intervjuer kommer genoföras 

på Din arbetsplats i avskilt rum under arbetstid. Du är helt fri att avbryta Din medverkan, 

oavsett skäl, även under intervjun. Intervjusituationen kommer följas upp genom 

telefonsamtal eller mail från mig två veckor efter intervjuns genomförande för stämma av 

samt att ge utrymme att ömsesidigt ställa ytterligare frågor. Personuppgifter och/ eller 

arbetsplats kommer avidentifieras.. Intervjumaterialet enbart att avlyssnas och överföras från 

tal till text av mig, därefter raderas bandinspelningen. Texten kommer enbart läsas av mig 

och kommer aldrig diskuteras med utomstående. Personliga uppgifter kommer inte sparas i 

något avseende. 

 

Om du vill medverka kommer en blankett där Du formellt lämnar Ditt samtycke att delta 

lämnas för underskrift.  

Studiens resultat kommer presenteras som ett självständigt arbete på avancerad nivå och 

kommer publiceras på internet på ”DiVA” vilken är en gemensam portal för forsknings-

rapporter och studentarbeten.  

Om så önskas översänds studien i sin helhet till Dig och/eller Din arbetsplats att ta del av. 

 

Du får gärna kontakta mig på telefon (måndag-fredag kl.08.00 .17.00) eller via mail om 

frågor uppkommer gällande presenterad studie. 

Med vänlig hälsning  

Kina Halvarsson student vid  

Sophia hemmet Högskola 

 

Tel: xxxx 

 Mail: kina.halvarsson@xxxx 
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Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?       

 

Kan du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

Hur skulle du beskriva din uppfattning om vad omvårdnad i livets slut innebär?  

 

Hur skulle du beskriva begreppet ”en god död” 

Vad är viktigt ? 

 

När upplever du att personen du vårdat fått en ”god död” 

Vad har du gjort då? 

 

Finns någonting som jag inte frågat om rörande en ”god död” som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 


