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ABSTRACT 

Background Nurses work to promote health, prevent disease, restore health and relieve 

suffering. However, when the patient transitions into end of life care, the goal is no longer to 

cure, but to relieve. End-of-life care is about seeing the patient and helping them move on by 

doing what favors the patients’ well-being.  

Aim The aim of this study was to describe how nurses can preserve the patients’ dignity in end 

of life care. 

Method This study is based on a method to contribute to evidence-based nursing with 

foundation in analysis of qualitative research. 7 qualitative and 2 articles with mixed methods 

were analyzed using a five step model described by Friberg. 

Results Through the analysis three main themes and five sub-themes were developed. The main 

themes were: Involving the patient, Preserving the patient’s quality of life, Seeing the patient. 

Conclusion Through the actions performed by the nurse, dignity can be preserved. By 

protecting the patients’ integrity and autonomy through a person-centered care, the best 

conditions for giving a worthy death are created. 

Keywords dignity, end-of-life care, nursing, palliative care, preserving dignity 

  



 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

Denna studie beskriver hur sjuksköterskan kan bevara patientens värdighet i livets slutskede. 
Över hälften av de personer som dog 2017 vårdades palliativt, trots detta saknas det fortfarande 
forskning inom området. Värdighet är något alla människor har och den kan kränkas om 
sjuksköterskan inte reflekterar över sina handlingar gentemot patienten. 

Studiens resultat baseras på nio vetenskapliga artiklar vilka söktes fram i två databaser, Cinahl 
och Pubmed. Artiklarna analyserades och ur materialet sammanställdes det nya resultatet som 
beskriver hur sjuksköterskan kan bevara värdighet hos patienten som vårdas i livets slutskede. 
Detta presenteras i tre huvudteman och fem subteman. Resultatet beskriver hur sjuksköterskan 
kan, genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och inte orsaka onödigt 
lidande, bevara patientens värdighet. Att göra patienten delaktig i vården genom att informera 
och utbilda kan sjuksköterskan ge patienten de bästa förutsättningarna att själva kunna ta beslut 
angående sin vård.  

Vården i livets slutskede har som mål att lindra lidande och inte att bota sjukdom. För att inte 
orsaka ett lidande bör sjuksköterskan ha förståelse för vad värdighet innebär samt kunskap om 
hur lidande och värdighet står i förhållande till varandra. En annan viktig aspekt är att möta de 
fysiska och psykiska behov som uppstår hos patienten i livets slutskede. Hur sjuksköterskan 
väljer att bemöta patientens behov är avgörande för patientens värdighet. Därför kan denna 
studie ge sjuksköterskan insikt i hur man bevarar patientens värdighet i livets slutskede oavsett 
var vårdandet utförs.   



 

INNEHÅLL 
INLEDNING 1 

BAKGRUND 1 
DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD 1 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I PALLIATIV VÅRD 1 

LIDANDE 2 

EN OMVÅRDNADSTEORI  3 

PERSONCENTRERAD VÅRD  3 

VÄRDIGHET 4 

PROBLEMFORMULERING 5 

SYFTE 5 

METOD 5 

LITTERATURSÖKNING 5 

URVAL 6 

ANALYS 6 

RESULTAT 7 

DISKUSSION 11 
METODDISKUSSION 11 

RESULTATDISKUSSION 12 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 14 

FÖRSLAG TILL FORTSATT KUNSKAPSUTVECKLING 14 

 

BILAGOR 
BILAGA I- SÖKHISTORIK 

BILAGA II- MALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

BILAGA III- ÖVERSIKT AV ANALYSERAD LITTERATUR 



1 
 

INLEDNING 
År 2017 dog över 90 000 personer i Sverige och av dessa vårdades 57 512 personer inom den 
palliativa vården (Svenska palliativregistret, 2017). För sjuksköterskan är det viktigt att vårda 
och hjälpa dessa patienter och de närstående i en svår tid. En sammanställning som 
Socialstyrelsen gjort 2016 visar att det finns stora skillnader i utförandet av den palliativa 
vården runt om i regioner, landsting och kommuner. Genom att vårdpersonal inte får tillräcklig 
utbildning och kompetens så kan patientens värdighet äventyras, detta kan då orsaka ett lidande 
för patienten.  

Någon gång kommer alla människor på något vis att komma i kontakt med döden. Bemötandet 
och vårdandet av patienten i livets slutskede kan ha betydelse för den sista tiden för patienten 
och dess närstående. Det är därför angeläget att beskriva hur sjuksköterskan kan arbeta för att 
bevara värdigheten hos patienten i omvårdnaden vid livets slutskede. 

BAKGRUND  
DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD  
Målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienten, oavsett ålder och 
diagnos, och deras närstående som möter problem förknippat med obotlig sjukdom. Palliativ 
vård syftar till att förebygga och lindra lidande genom tidig diagnostisering. Rätt utvärdering 
och behandling av smärta och andra problem, såsom fysiska, psykiska eller existentiella är 
av vikt. Att lindra lidande handlar om mer än bara fysiska symtom. Inom palliativ vård 
arbetar olika yrkeskategorier i vårdteam för att stötta patienten och dess närstående genom 
att möta deras behov och ge rådgivning. Genom detta arbetssätt kan stöd och hjälp ges till 
patienten för att få ett så bra liv som möjligt i livets slutskede (World Health Organization, 
2017). Det är sjuksköterskans ansvar att observera behov och ge god omvårdnad. Genom att 
använda ett genomtänkt arbetssätt kan det resultera i att patienten känner sig respekterad och 
uppmärksammad (ICN, 2014). 

Den palliativa vårdprocessen beskrivs i två delar. Den första fasen kan beroende på patientens 
egen situation och synsätt inledas redan vid diagnosticering av en obotlig sjukdom och pågå 
under lång tid. I denna fas kan patienten få behandling som syftar till att förlänga livet. Den 
andra fasen är den sena palliativa fasen där patienten befinner sig i livets slutskede. Här består 
vården av lindrande behandling. Idag finns det möjlighet för patienten att själv välja om den 
vill få vård i hemmet, på vårdavdelning, på en enhet som specialiserar sig på palliativ vård eller 
på andra typer av vårdhem (Socialstyrelsen, 2013). 

I detta arbete ligger fokus på patienten som befinner sig i livets slutskede, fas två av den 
palliativa vårdprocessen. 

 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I PALLIATIV VÅRD 
Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden i sin profession att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). I rollen som sjuksköterska 
handlar det palliativa arbetet främst om fyra olika delar; lindra symtom, samarbeta med övriga 
professioner, kommunikation och relation till patienten samt stöd till de närstående. Dessa fyra 
delar kännetecknas som de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården (Socialstyrelsen, 
2013).  
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Vid palliativ omvårdnad är det viktigt att se hela människan och hjälpa den enskilda individen 
att behålla värdigheten genom den sista fasen av livet in i en värdig död. Genom en stödjande 
funktion samt utförandet av åtgärder som lindrar patientens lidande kan sjuksköterskan 
åstadkomma detta (Socialstyrelsen, 2013). I vården av patienten som befinner sig i livets 
slutskede är döden en naturlig process och sjuksköterskan arbetar för att lindra patientens 
lidande utan att ha syftet att förlänga eller förkorta patientens liv (World Health Organization, 
2017). 

Bemötandet av patienten som befinner sig i livets slutskede kan skilja sig beroende på var 
patienten vårdas, vilken sjukdom patienten lider av, ålder och var i den palliativa fasen den 
befinner sig (Tingle, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan klarar av att agera förespråkare för 
patienten när det kommer till att anpassa vården för patienten på bästa sätt (McCourt, Power & 
Glackin, 2013).  

Att stödja patienten och närstående är en viktig del i sjuksköterskans arbete när det kommer till 
omvårdnaden i livets slutskede. Sjuksköterskan kan uppmuntra patienten och dess närstående 
till att samtala om vad de önskar. Genom att uppmärksamma behoven hos patienten samt de 
närstående kan sjuksköterskan fylla sin stödjande roll i det palliativa arbetet (World Health 
Organization, 2017). Samtalen mellan sjuksköterskan och patienten och dess närstående bidrar 
även till att sjuksköterskan får en bild av vem patienten är och vilka värderingar samt 
önskningar patienten har. Informationen sjuksköterskan samlar in ligger till grund för att 
individualisera vården och göra patienten delaktig (Socialstyrelsen, 2013). För att patienten ska 
kunna lämna ett medgivande till vård behöver informationen sjuksköterskan ger vara korrekt 
och anpassad för att patienten ska kunna förstå den (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Att 
patienten ska få information som den förstår om till exempel sitt hälsotillstånd och metoder som 
finns till undersökning och behandling står definierat i patientlagen. Lagen säger även att 
patienten ska få information om vilka val av behandlingsalternativ det finns (SFS 2014:821). 

 

LIDANDE 
Lidande har länge varit ett centralt begrepp inom omvårdnaden med tanke på att ordet patient, 
som används för att benämna den person som mottar vård, översatt från latin betyder den 
lidande (Nationalencyklopedin, 2018). Detta får då innebörden att den person som söker vård 
på något sätt upplever ett lidande, varför det också blir logiskt att vården syftar just till att lindra 
lidande. Lidande har ingen generell förklaring som är applicerbar på alla levande människor. 
Det är snarare så att varje lidande är unikt. Lidande är en del av livet självt, ett slags outtalat 
löfte som ständigt finns närvarande genom varje människas liv.  

Genom att genomgå lidande växer människan i sig själv och skapar en slags mening. På så vis 
kan lidandet leda till något positivt trots att det i sig självt ses som något illasinnat och 
meningslöst. Lidandet är komplext med anledning av att det kan upplevas på fler 
plan/dimensioner än enbart det fysiska, det kan likväl vara en känslomässig eller själslig 
upplevelse (Eriksson, 2015). 

En del inom palliativ omvårdnad handlar om att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2013). Att 
skapa ett lidande för en annan människa innebär ett kränkande av den andres värdighet. Då den 
inte bekräftas som en människa av lika värde. Det ligger i ansvaret för en annan människa att 
inte framkalla något lidande. Även genom att kränka en människas värdighet kan ett lidande 
skapas. Eriksson (2015) beskriver att kränkning av patientens värdighet är den vanligaste 
formen av vårdlidande. Det kan ske genom till exempel slarv med att skydda en patients kropp 
vid en undersökning, att inte se den som en människa eller att inte ge patienten tillräckligt med 
utrymme.  
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Genom att eliminera det onödiga lidandet och behandla det lidande som inte kan tas bort kan 
sjuksköterskan bevara människovärdet hos patienten. (Eriksson, 2015) 

EN OMVÅRDNADSTEORI  
Joyce Travelbee (1971) menar att för att förstå vad omvårdnaden bör vara och är måste det 
finnas en förståelse för vad som sker mellan en patient och en sjuksköterska, hur deras 
interaktion upplevs och hur detta kan påverka patienten och dess tillstånd. Travelbee (1971) 
utgår från att människan är unik och oersättlig, bara den existerar och är olik alla andra som 
existerat eller någonsin kommer att existera. Varje människa har sin egen syn på omvärlden 
vilket betyder att olika individer uppfattar saker på olika sätt, oavsett om det rör sig om en 
speciell händelse eller ett bemötande från en annan människa.  
Runtom i världen har det gjorts antaganden om att alla människor har samma grundläggande 
behov och att likheterna mellan samtliga existerande människor är större än skillnaderna. Även 
om de grundläggande behoven är samma för alla människor så kan olika individer värdera dessa 
på olika sätt vid olika tidpunkter (Travelbee, 1971). 
 

PERSONCENTRERAD VÅRD 
Personcentrerad vård innebär att se människan bakom diagnosen, en människa med känslor, 
egna tankar, erfarenheter och kunskap. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 
universitet (2017) har definierat begreppet personcentrerad vård till 3 nyckelord; partnerskap, 
patientberättelse och dokumentation. 
I en omvårdnadsrelation mellan patient och vårdpersonal handlar det om ömsesidig respekt för 
den andres kunskap. Patientens kunskap om hur det är att leva med en viss sjukdom samt 
vårdpersonalens kunskap om behandling och omvårdnad. Genom att planera vården 
tillsammans med patienten och utgå från patientens önskemål sätts en bra grund för 
personcentrerad vård. Om patienten själv önskar kan även de närstående delta i planering av 
vården. Dokumentationen är en konstant växande databank som innehåller patientens berättelse 
och vårdplan, denna följer patienten och uppdateras kontinuerligt. I den personcentrerade 
vården ligger fokus på god omvårdnad. Denna typ av vård syftar till att hjälpa den enskilda 
personen att utnyttja sina egna resurser snarare än att fokusera på en sjukdom eller ett 
funktionshinder. På så vis kan vårdpersonal bidra till att patienten blir så självständig som 
möjligt (GPCC, 2017). 
 
 
DE 6 S:N- EN MODELL FÖR PERSONCENTRERAD PALLIATIV VÅRD 
När det handlar om personcentrering inom den palliativa vården har verksamma sjuksköterskor 
och omvårdnadsforskare tillsammans utvecklat en modell som kallas De 6 s:n. I modellen finns 
sex olika begrepp där det första är självbild, som inriktar sig på att hjälpa patienten att bevara 
en så positiv självbild som möjligt samt hjälpa patienten att på bästa vis kunna delta i 
vardagslivet. Det görs genom att sjuksköterskan skapar sig en bild av vem patienten är som 
person och vad den har för värderingar.  

Det andra begreppet är självbestämmande, där målet är att underlätta för patienten att utnyttja 
sin självständighet och sitt självbestämmande. Sjuksköterskan involverar patienten i vårdplanen 
och besluten samt klargör vem patienten vill ska fatta de medicinska besluten när den inte längre 
klarar detta.  

Det tredje begreppet är sociala relationer där målet är att utifrån patientens behov stödja 
patienten att bibehålla de relationer som är av betydelse livet ut. Det sker genom att samtala 
med patienten och hjälpa till att klargöra vilka relationer den värdesätter samt om patienten 



4 
 

önskar ha någon närstående vid sin sida när döden inträder. Det är även av betydelse att ge de 
närstående stöd under den svåra tiden. 

Symtomlindring är det fjärde begreppet och det handlar om att kunna uppnå bästa möjliga 
symtomlindring utifrån patientens egen vilja och behov. Det är utifrån patientens känslor och 
upplevelser av symtom fokus sätts. Detta görs genom att ta reda på hur patienten upplever 
symtomen, hur patienten själv hanterar dem, vilka symtomlindrande behandlingar som skulle 
kunna vara aktuella för patienten. Kanske kan patienten till exempel vara hjälpt av massage 
eller akupunktur istället för smärtlindrande eller lugnande läkemedel.  

Det femte s:et är sammanhang som syftar till att hjälpa patienten att känna en känsla av 
sammanhang genom att samtala om sitt liv och vad som varit viktigt. Om patienten önskar, 
möjliggöra så att den kan efterlämna berättelser eller liknande till närstående i form av till 
exempel inspelningar, foton eller dagböcker.  

Det sista begreppet i modellen är strategier och här ligger fokus på att hjälpa patienten att 
förbereda och planera inför döden och tiden efter. Genom att fråga hur patienten tänker om 
tiden framåt kan sjuksköterskan få en inblick i hur patienten vill tillbringa sin sista tid i livet. 
Det kan handla om att patienten vill planera något inför eventuell begravning eller kanske lämna 
gåvor efter sig till närstående. 

 Modellen syftar till att patienten ska ha en så bra sista tid i livet som möjligt och att detta ska 
uppnås med hjälp av sjuksköterskans kompetens. Det centrala i modellen handlar i grund och 
botten om att tillgodose de behov patienten har, både fysiska och psykiska. Patienten får genom 
användandet av denna modell möjlighet att delta i sin egen vårdplan och utnyttja sin 
självbestämmanderätt även när de kroppsliga funktionerna sviker och patienten inte längre kan 
kommunicera sin vilja (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). 

 

VÄRDIGHET  
Värdighet är ett centralt begrepp inom hälso- och sjukvården och det finns ingen precis 
definition av begreppet. Svenska akademien har definierat begreppet som en bestämd känsla 
för vad som är värdigt beteende av den egna personen (SAOL, 2018).  

I ett vårdvetenskapligt sammanhang finns två dimensioner av begreppet; Den absoluta 
värdigheten och den relativa värdigheten. Den absoluta värdigheten kan inte kränkas, den finns 
där oavsett situation och är essensen av människan och dess människovärde. Den relativa 
värdigheten har två sidor. Den inre relativa värdigheten som speglas i den etik, moral och de 
normer en individ har medan den yttre relativa värdigheten visar sig i ett etiskt förhållningssätt 
och hur en person handlar i olika situationer. Det är genom en god omvårdnad som värdigheten 
kan återskapas om den blivit kränkt (Edlund, 2002). Det är därför viktigt att vården utförs med 
respekt för varje patients enskilda värdighet och människors lika värde (SFS 2017:30).  

Den mänskliga värdigheten innebär en förmåga att på egna villkor skapa ett eget liv. Att låta 
människan fatta egna beslut samt att ta hänsyn till att varje människas upplevelser är unika är 
just den respekten för värdighet som är viktigt i mötet med en patient. Det är inte bara genom 
kommunikation med ord respekt kan ges utan även i omvårdnadshandlingar. Varje människa 
har rätt att bli bekräftad och sedd som en unik individ, detta innebär att människan även har ett 
ömsesidigt ansvar att se andra människor och bekräfta dem (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Sjuksköterskan kan arbeta utifrån ett palliativt förhållningssätt vilket innebär att den kan 
utgå från en helhetssyn på människan och stödja patienten att leva med så stort välbefinnande 
och så stor värdighet som möjligt i livets sista skede (Socialstyrelsen, 2013). Genom att till 
exempel hjälpa patienten att definiera vad värdighet innebär med hjälp av olika verktyg, kan 
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sjuksköterskan få en bättre inblick i hur patienten ser begreppet och på så vis hjälpa till att 
bevara den. Detta bidrar även till en mer personcentrerad vård (Johnston, Larkin, Connolly, 
Barry, Narayanasamy, Östlund & McIlfatrick, 2015).  

PROBLEMFORMULERING 
De flesta personer som dör i Sverige idag mottar palliativ vård i det sista skedet av livet. Mot 
livets slut förlorar dessa personer ofta kontrollen av sina kroppsliga funktioner vilket gör det 
svårt för dem att klara sig utan omvårdnad. Att vara beroende av omvårdnad kan inkräkta på 
patientens värdighet. I omvårdnaden av patienten som befinner sig i livets slutskede är det 
viktigt att sjuksköterskan arbetar på ett sätt som värnar om de kvarvarande funktionerna för att 
patienten ska få ett så värdigt slut som möjligt. Om sjuksköterskan inte har detta i åtanke kan 
det orsaka ett lidande för patienten. Forskning inom palliativ vård är lika viktig som den 
forskning som bedrivs inom övrig vård, trots detta ligger forskningen inom palliativ vård i 
underkant. Etiska aspekter samt att palliativ vård är ett känsligt område har bidragit till att 
området inte är tillräckligt utforskat. Det faktum att det råder en bristande kunskap gällande 
bemötande, etik och behandlingar vid livets slutskede gör det angeläget att studera hur 
sjuksköterskan kan bevara värdighet i omvårdnaden av patienten som vårdas i livets slutskede.  

SYFTE  
Att beskriva hur sjuksköterskan kan bevara värdighet i omvårdnaden av patienten i livets 
slutskede. 

METOD  
Metoden som valts är att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning beskriven av Friberg (2017). Målet med kvalitativa studier är att skapa förståelse för 
en individs upplevelser och livssituation. Det valda fenomenet får en djupare förståelse och kan 
vara erfarenheter, upplevelser, förväntningar och/eller behov. Utifrån granskade och 
analyserade artiklar arbetas det fram en kunskapssammanställning som i sin tur kan bli en 
vägledning i kommande vårdsituationer (Friberg, 2017).  

 
LITTERATURSÖKNING 
 Artikelsökningar har genomförts i databaserna Cinahl och PubMed (Se bilaga 1). Cinahl är en 
elektronisk databas som inriktar sig främst på omvårdnad och är även den viktigaste databasen 
när det rör sjuksköterskans område (Polit & Beck, 2017). PubMed är, likt Cinahl, en elektronisk 
databas för vetenskaplig litteratur, dock är det främst medicinsk vetenskap som finns att finna 
på PubMed (Kristensson, 2014). 

I de sökningar som genomfördes i Cinahl användes ämnesorden (i tabellen märkta MH) 
palliative care och human dignity. Ämnesord har använts eftersom de ger en hög 
ämnesprecision i databasen då de söker efter de termer som kan hittas i ämnesordlistor på 
artiklar (Friberg, 2017). End of life care, palliative care, dignity, dignified death och nurs* 
användes som sökord. Ordet nurse trunkerades i sökningen och blev nurs*. Trunkering (*) är 
en metod med ändamål att hitta olika böjningsformer av ett ord i sin sökning (Friberg, 2017). 
Samtliga ämnesord och sökord söktes inledningsvis var för sig och kombinerades sedan på olika 
sätt enligt bilaga I med Boolesk söklogik. I samtliga sökningar användes peer-reviewed och 
references available som avgränsningar. Sökmotorn ställdes även in på att visa artiklar från 
årtalen 2007–2018 och var skrivna på engelska. 7 artiklar valdes genom Cinahl. 
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I sökningen som genomfördes i PubMed användes ämnesordet palliative care och sökordet 
dignity i en sökning. Avgränsningarna abstract och free full text applicerades. Språket på de 
sökta artiklarna valdes till engelska och en publiceringsperiod mellan 2008–2018 sattes. En 
artikel valdes genom PubMed. 

En av de valda artiklarna framkom vid en osystematisk sökning (Mistry, Bainbridge, Bryant, 
Tan Toyofuku & Seow 2015) 

Totalt inkluderades 9 st artiklar i denna uppsats, se bilaga III. 

 
URVAL  
För att den sökta litteraturen skulle anses relevant valdes avgränsningar peer-reviewed och 
references available. De inklusionskriterier som sattes var att artiklarna var publicerade på 
engelska, att de var publicerade mellan 2007–2018 och att de fått etiskt tillstånd. 

Majoriteten av artiklar var skrivna ur sjuksköterskans perspektiv, tre av de valda artiklarna hade 
fler perspektiv.  

Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om patienter under 18 år, artiklar som ansågs 
vara alltför inriktade på en specifik sjukdom, exempelvis demens, samt artiklar som inte fanns 
tillgängliga i fulltext i PubMed.  

Artiklarna granskades enligt kvalitetsmall från Högskolan Väst, se bilaga II. Alla artiklarna 
hade en grad 1 i kvalitetsgranskningen, se bilaga III. 

 

ANALYS  
Analysen skedde enligt femstegsmodellen för en litteraturstudie beskriven av Friberg (2017).  

De valda artiklarna lästes i det första steget igenom flera gånger för att få en förståelse och 
inblick i vad de handlade om. Fokus låg på studiernas resultat.  

I processens andra steg låg fokus på att finna de bärande aspekter som framkom i studiernas 
resultat och som speglade syftet i denna uppsats. De aspekter i artiklarna som ansågs bärande 
färgkodades för att sedan enligt det tredje steget i processen skrivas ner på separata papper för 
att övergripande kunna se de olika artiklarnas innehåll. Det analyserade resultatet från de 
granskade artiklarna som ansågs svara mot den här studiens syfte sammanställdes i ett 
dokument för att göra det lättläst. I dokumentet sorterades innehållet till åtta bärande aspekter. 
Se tabell I. 

Tabell I. Översikt över de bärande aspekter som användes under analysprocessen. 

Bärande aspekter från artiklarnas resultat 
Delaktighet i vården Familj 
Smärta och andra symtom Basal omvårdnad 
Respekt och integritet Etiska dilemman 
Kommunikation och utbildning Kropp, själ och ande 

 

I samband med detta numrerades artiklarna och de delar av resultatet som plockats ut från varje 
artikel i syfte att enkelt kunna spåra delarna av det sammanställda resultatet till rätt artikel.  
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I det fjärde steget delades det analyserade resultatet upp och sorterades efter likheter och 
skillnader för att bygga en grund till teman och subteman. Det sammanställda innehållet skrevs 
ut, klipptes isär och placerades på ett bord utifrån likheter mellan innehållet. Dessa lappar lästes 
igenom, innehållet diskuterades för att skapa en förståelse för den faktiska betydelsen och 
flyttades runt tills ett bra sammanhang uppnåtts. Utifrån det sammanhang som uppstått 
formulerades fem subteman och tre teman. Under denna process föll en del av det analyserade 
resultatet bort på grund av att det, efter närmare analys, inte ansågs svara till syftet i denna 
studie.  

Slutligen presenterades det analyserade resultatet i nya teman och subteman enligt det femte 
steget av modellen beskriven av Friberg (2017). 

RESULTAT 
Det analyserade resultatet delades in i tre teman och fem subteman som beskriver hur 
sjuksköterskan kan arbeta för att bevara värdighet i omvårdnaden av patienten som befinner sig 
i livets slutskede. 

Tabell II. Översikt över resultatets teman och subteman. 

HUVUDTEMAN SUBTEMAN 

Göra patienten delaktig Ge patienten information och kunskap 
Värna om patientens självbestämmande 

Bevara patientens livskvalitet Möta patientens symtom 
Omvårdnad av patientens kropp 

Se patienten  Ett personcentrerat arbetssätt 

 

GÖRA PATIENTEN DELAKTIG 
Under detta tema framkom två subteman. Vikten av att göra patienten delaktig i vården samt 
hur sjuksköterskan arbetade för att göra detta beskrivs. 
 
GE PATIENTEN INFORMATION OCH KUNSKAP 
Att ge patienten information om sitt sjukdomstillstånd och sin behandlingsplan ansågs bevara 
patientens värdighet då detta sågs som en rättighet för patienten. Det var viktigt att förklara för 
patienten vilka olika undersökningar och omvårdnadsåtgärder som genomfördes för att 
patienten skulle känna sig trygg och delaktig. Att inte informera patienten vid utförandet av en 
omvårdnadsåtgärd eller undersökning ansågs skapa oro och andra negativa känslor hos 
patienten (Brown, Johnston & Östlund, 2011; Korhan, Üstün & Yilmaz, 2018; Rui-Shuang, 
Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 2015). 
 
Genom att informera patienten skapades en känsla av att vara förberedd gällande vad som kunde 
väntas av sjukdomen både fysiskt och psykiskt under tiden då döden närmade sig. Utbildning 
rörande omvårdnadsrelaterade åtgärder kunde göra patienten mer delaktig i vården, vilket även 
möjliggjorde att patienten i större utsträckning kunde klara sin egen omvårdnad om personalen 
exempelvis inte var närvarande eller anträffbar. Således ansågs det viktigt att informera 
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patienten gällande dennes sjukdom samt vilka symtom den kunde förväntas uppleva (Mistry et 
al. 2015; Periyakoi, Stevens & Kraemer, 2013) 
 
Genom information gällande olika symtom samt utbildning om medicinering kunde patienten 
själv få administrera läkemedel vid ett upplevt symtom och på så vis få känna ett ansvar för sin 
egen vård (Brown et al. 2011; Karlsson & Berggren, 2011). 
Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att patienten fick kontinuitet i informationsflödet och 
att vården utformades på ett sådant vis att patienten inte fick information från flera olika källor, 
eftersom information från flera olika källor kunde skapa förvirring hos patienten (Karlsson et 
al. 2011; Mistry et al. 2015). 
  
VÄRNA OM PATIENTENS SJÄLVBESTÄMMANDE 
Genom att ge patienten utrymme att själv ta kontroll gällande sin vård uppmuntrades patienten 
att själv ta beslut angående vad den ville och inte ville ha hjälp med (Brown et al. 2011; Karlsson 
et al. 2011; Korhan et al. (2018). 
 
Det var viktigt att sjuksköterskan planerade omvårdnaden tillsammans med patienten så att 
patienten hade möjlighet att själv bestämma vilka omvårdnadsåtgärder den ville ha hjälp eller 
stöttning med. Känslan av minskad kontroll hos patienten kunde minimeras genom att 
sjuksköterskan inför varje omvårdnadsåtgärd eller undersökning frågade vad patienten själv 
ville och respekterade patientens åsikt. Detta ledde till att patienten kände sig mindre avskärmad 
från livet samt fick en mer positiv syn på omvårdnaden vid livets slut (Korhan et al. 2018). 
 
Patienten hade ofta en stark åsikt om var den ville dö och behövde bli informerad om vilka 
valmöjligheter som fanns så att sjuksköterskan på bästa sätt kunde tillmötesgå patientens 
önskemål. Det var vanligt att patienten uttryckte att den ville dö hemma omringad av sina nära 
och kära. För patienter som valt att vårdas i hemmet i livets slutskede gjorde sjuksköterskorna 
det de kunde för att möta patientens önskemål (Mistry et al. 2015; Volker & Limerick, 2007). 
 
I vissa fall behövde sjuksköterskan hjälpa patienten att förmedla önskemål om vården innan 
patienten förlorade förmågan att göra detta självständigt till följd av försämring i 
sjukdomstillstånd (Periyakoi et al. 2013). 
Det framkom angeläget att sjuksköterskan ansträngde sig för att möjliggöra avancerad vård i 
hemmet när patienten uttryckte en vilja att spendera sin sista tid i hemmet (Karlsson et al. 2011). 
 
BEVARA PATIENTENS LIVSKVALITET 
Under detta tema framkom vikten av att bevara patientens livskvalitet. Två subteman som 
beskriver hur sjuksköterskan arbetade för att göra detta presenteras nedan. 
 
MÖTA PATIENTENS SYMTOM 
Smärta ansågs vara det vanligaste symtomet hos patienter i livets slutskede (Korhan et al. 2018; 
Rui-Shuang et al.2015). Behandling av smärta och andra symtom var beskrivet som en av de 
primära omvårdnadsåtgärderna en sjuksköterska utför för att bevara patientens värdighet i livets 
slutskede (Karlsson et al. 2011; Korhan et al. 2018; McCallum & McConigley, 2013; Mistry et 
al. 2015; Rui-Shuang et al. 2015; Volker et al. 2007; Vosit-Steller, White, Barron, Gerzevitz, 
& Morse, 2010). 
 
Patientens välbefinnande säkerställdes genom ett löpande utförande av bedömning, åtgärd och 
utvärdering i behandling av smärta och andra symtom under vårdtiden (Vosit-Steller et al. 2010; 
Karlsson et al. 2011). Vikten av att se över patientens läkemedel för att undvika att patientens 
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mentala och fysiska kapacitet påverkades av biverkningar från läkemedel i onödan framhävdes 
(Brown et al. 2011).  En vanlig biverkan av läkemedelsbehandling uppgavs vara smärta 
(Korhan et al. 2018). 
Det ansågs vara viktigt att arbeta i vårdteam där kompetens från olika yrkesgrupper användes 
för att på bästa sätt bedöma och behandla olika symtom (Brown et al. 2011). 
 
Det uttrycktes angeläget att se patientens psykologiska och emotionella behov, då dessa även 
kunde påverka patientens fysiska besvär. Genom att möta de psykosociala problemen och 
hjälpa patienten få kontakt med exempelvis psykolog eller kurator kunde patientens emotionella 
bördor, som exempelvis kunde innebära rädsla för att dö, lindras. Det ansågs vara mycket 
viktigt för patientens värdighet att få ett fridfullt slut, fritt från både fysisk och psykisk smärta 
(Mistry et al. 2015; Periyakoi et al. 2013; Rui-Shuang et al. 2015; Volker et al. 2007). Genom 
att aktivt lyssna och bekräfta känslor och tankar hos patienten kunde sjuksköterskan fylla en 
stöttande funktion. Det ansågs som viktigt att ta vara på tillfällen och vara redo att lyssna om 
patienten bjöd in till samtal då detta kunde ske oväntat (Brown et al. 2011). 
  
Genom att ta hänsyn till patientens religion, personliga tro samt kulturella behov kunde 
patientens spirituella behov mötas, något som kunde leda till att patienten upplevde sinnesro 
(McCallum et al. 2013; Volker et al. 2007). 
 
OMVÅRDNAD AV PATIENTENS KROPP 
En viktig aspekt i omvårdnaden av patienter i livets slutskede uppgavs vara den basala 
omvårdnaden (McCallum et al. 2013; Periyakoi et al. 2013; Rui-Shuang et al. 2015). Trycksår 
uppgavs vara en av de vanligaste åkommorna hos patienter i livets slutskede på grund av att 
denna patientgrupp ofta är sängliggande. Att ofta ändra patientens position i sängen beskrevs 
som en vanlig omvårdnadsåtgärd för att förhindra trycksår (Korhan et al. 2018; McCallum et 
al. 2013; Rui-Shuang et al. 2015). 
 
Andra omvårdnadsåtgärder som ansågs vara viktiga för att bevara värdigheten hos patienten 
var munvård, ögonvård och personlig hygien. Det uppgavs ligga under sjuksköterskans 
grundläggande ansvar att se till att patienten var bekväm och väl omhändertagen (McCallum et 
al. 2013; Periyakoi et al. 2013; Rui-Shuang et al. 2015; Volker et al. 2007). 
Att värna om patientens integritet beskrev vara en viktig aspekt i bevarandet av patientens 
värdighet. Sjuksköterskorna var noga med att dra för gardiner, be besökare lämna rummet, 
stänga dörrar samt undvika att exponera patientens kropp mer än nödvändigt genom att till 
exempel inte slita av patienten täcket vid utförandet av en omvårdnadsåtgärd eller 
undersökning. Om flera patienter låg i samma sal drog sjuksköterskorna även för draperierna 
runt sängarna för att skapa avskildhet (Brown et al. 2011; Korhan et al. 2018; McCallum et al. 
2013; Volker et al. 2007). 
 
För att bevara värdighet hos patienten som befinner sig i livets slutskede ansågs det viktigt att 
respektera patienten och visa medkänsla även om patienten inte var till synes kontaktbar. Detta 
gjordes genom att till exempel informera patienten vid utförandet av omvårdnadsåtgärder även 
om patienten inte var till synes kontaktbar vid tillfället (Korhan et al. 2018; Periyakoi et al. 
2013; Rui-Shuang et al. 2015; Volker et al. 2007). En annan viktig aspekt i bevarandet av 
värdigheten var respekten för den mänskliga kroppen trots förfall och förändring till följd av 
sjukdom (Volker et al. 2007). 
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SE PATIENTEN 
Detta tema handlar om att se patienten och det formulerade subtemat beskriver hur 
sjuksköterskan arbetade efter detta förhållningssätt. 
 
ETT PERSONCENTRERAT ARBETSSÄTT 
För att bevara patientens värdighet var det viktigt att individualisera vården och se varje patient 
och behov som unika. Det gjordes genom att möta varje behov som kan dyka upp oavsett 
situation (Korhan et al. 2018; Mistry et al. 2015; Volker et al.2007). En annan viktig aspekt för 
att bevara värdighet ansågs vara att stödja patienten att minnas vem den var innan sjukdomen. 
Detta kunde göras genom att samtala om intressen, vad patienten uppnått under sitt liv och vad 
den lämnar efter sig. Att hjälpa patienten att sätta värde på de små sakerna i livet/vardagen och 
att acceptera de saker som inte går att förändra beskrevs också som åtgärder för att bevara 
värdighet hos patienten (Brown et al. 2011). 
 
Att lyssna på patienten, att intressera sig för vem patienten är, att skapa en förståelse för och en 
relation med patienten ansågs vara en stor del av omvårdnaden i livets slutskede. Att tilltala 
patienten vid förnamn, erbjuda tröst, ge kroppslig kontakt genom att till exempel lägga en hand 
på patientens axel uttrycktes vara kärnan i bevarandet av värdighet samt i givandet av en 
respektfull omvårdnad (Korhan et al. 2018; Vosit-Steller et al. 2010).  
 
Många sjuksköterskor tyckte att uppfyllandet av en döende patients önskningar var ett 
betydelsefullt sätt att bevara patientens värdighet (McCallum et al. 2013; Mistry et al. 2015; 
Periyakoi et al. 2013; Rui-Shuang et al. 2015). Uppfyllandet av önskningar hos en patient som 
befinner sig i livets slutskede upplevdes bidra till att patienten kunde uppleva sinnesro vid livets 
slut (Rui-Shuang et al. 2015). Det uttrycktes nödvändigt att sjuksköterskan kunde vara flexibel 
och tillmötesgående för att kunna hjälpa patienten nå sina mål (Brown et al. 2011). Det beskrevs 
även viktigt att patienten kände ett förtroende gentemot att sjuksköterskan gav bästa möjliga 
omvårdnad (Karlsson et al. 2011). 
 
Handlingar som av sjuksköterskan upplevdes små och lätta att utföra ansågs kunna vara av stor 
betydelse för bevarandet av patientens värdighet. Saker som beskrevs tillmötesgå patientens 
önskningar kunde handla om hur patienten ville bli iordninggjord efter döden, till exempel med 
blommor placerade i händerna (Volker et al. 2007). Andra handlingar som uppgavs bevara 
patientens värdighet kunde vara att till exempel hjälpa patienten prova ut peruker eller proteser 
vilket också ansågs bidra till en förbättrad självbild hos patienten (Brown et al. 2011). 
 
Vid utförandet av behandlingar som tycktes förlänga patientens lidande snarare än göra någon 
nytta ansågs patientens värdighet äventyrad. Det uttrycktes vara viktigt att se när behandling 
gjorde skada mer än nytta samt kunna se patientens död som ett slut på lidande. Det upplevdes 
fel att utföra vissa behandlingar beslutade av läkare eftersom de kunde åsamka patienten ett 
förlängt och onödigt lidande (McCallum et al. 2013; Korhan et al. 2018). 
 
Det fanns också sjuksköterskor som uttryckte det viktigt att utföra vissa behandlingar och 
omvårdnadsåtgärder, som att förse patienten med en god näringstillförsel och smärtbehandling, 
även om de hade problem att sätta intravenösa infarter på patienten och därför åsamkade 
patienten smärta (Korhan et al. 2018). 
 
Vid tillfällen då patienten var till synes okontaktbar och närstående fattade beslut som inte 
överensstämde med patientens uttryckta önskan kunde ett förlängt lidande skapas och 
patientens värdighet kränkas/äventyras (Periyakoi et al. 2013). 
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DISKUSSION 
METODDISKUSSION 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan bevara värdighet i omvårdnaden av 
människan/patienten i livets slutskede. För att besvara detta syfte valdes att analysera kvalitativ 
forskning. Kvalitativ forskning beskrivs av Friberg (2017) vara ett sätt att belysa människors 
känslor och erfarenheter gällande ett valt område, detta görs för att få en ökad förståelse.  

Till resultatet i denna uppsats har kvalitativa artiklar valts med undantag för två av artiklarna 
som innehöll en mixad metod (Vosit-Steller et al. 2010; Periyakoil et al. 2013). I dessa två 
artiklar har enbart det kvalitativa resultatet används. För att besvara studiens syfte valdes 
artiklar skrivna ur sjuksköterskans perspektiv med undantag för tre artiklar. I en av dessa har 
enbart de delar som handlar om sjuksköterskans perspektiv använts till datainsamlingen (Brown 
et al. 2011). Deltagarna i den andra artikeln ingick i palliativa vårdteam (Mistry et al. 2015). I 
den tredje bestod deltagarna av läkare och sjuksköterskor (Korhan et al. 2018). Det var inte 
möjligt att urskilja enbart sjuksköterskans perspektiv i de två sistnämnda artiklarna. Dessa 
artiklar har ändå inkluderats på grund av att fokus i artiklarna ligger på att bevara patientens 
värdighet i livets slutskede samt för att arbetet med omvårdnad av patienten i livets slutskede 
ofta sker i team uppbyggda av personal från olika vårdinstanser. 

I den fjärde litteratursökningen enligt Bilaga I har det valts att sökas med en utökad tidsram på 
ett år på grund av att utbudet av artiklar ansågs begränsat och artikeln som funnits fram i denna 
sökning fortfarande ansågs vara aktuell tidsmässigt. Att artiklarna ansågs vara aktuella 
tidsmässigt anses visa på trovärdighet i studien. Genom att använda fler än två sökmotorer 
kunde kanske ett bredare utbud av artiklar funnits. Artiklar valdes ut utan hänsyn till geografisk 
spridning med grund i att definitionen av palliativ vård är världsomfattande (World Health 
Organization, 2017). 

Styrkor som anses finnas i studien är att resultatet besvarar studiens syfte vilket leder till att 
kriteriet för giltighet uppfylls (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). Trovärdigheten i 
studien kan påvisas genom den röda tråden som följs genom arbetet; från bakgrunden där de 
bärande begreppen definieras i förhållande till syftet, genom metoden som tillämpats, till 
resultatet och diskussionen som besvarar syftet. Samt genom att analysprocessen är tydligt 
beskriven vilket Rosberg (2017) också menar är ett sätt att visa trovärdighet i en studie. För att 
en studie ska visa trovärdighet behöver den också vara tillförlitlig vilket innebär att studien ska 
kunna genomföras vid ett annat tillfälle där samma resultat uppnås (Polit & Beck, 2017). 
Genom att litteratursökningen är tydligt beskriven kan man att finna exakt samma artiklar även 
om det ständigt publiceras nya artiklar. Då två personer har granskat artiklarna ökar resultatets 
tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). 

I denna studie beskrivs begreppet värdighet och hur detta kan bevaras hos patienten i livets 
slutskede. Eftersom värdighet är ett stort och centralt begrepp, inte bara i vårdsammanhang utan 
hos människan i allmänhet, anses resultatet i denna studie överförbart även till andra 
vårdinstanser och vårdprofessioner. Överförbarhet beskrivs handla om att resultatet i en studie 
ska kunna överföras och gälla även för andra grupper än vilken studien är utförd på samt passa 
in i andra situationer. 

Samtliga av de valda artiklarna har fått etiskt godkännande eller presenterat att de som deltagit 
i studien haft rätt att neka till deltagande. Samtliga artiklar ansågs följa de etiska principerna 
beskrivna av Polit & Beck (2017). 
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I arbetet med denna studie har författarna haft ett etiskt förhållningssätt genom att hantera 
översättningar från de ursprungliga artiklarna på ett korrekt sätt. Detta betyder att resultatet i de 
valda analyserade artiklarna inte har översatts på ett vis som gjort att den ursprungliga meningen 
försvunnit. Författarna till denna studie har även använt sig av korrekt referenshantering för att 
säkerställa att informationen i studien kan härledas till rätt källa. 

 
RESULTATDISKUSSION 
GÖRA PATIENTEN DELAKTIG 
I resultatet framkommer att patienten kan göras delaktig i vården genom att få information och 
utbildning om sitt sjukdomstillstånd och olika symtom som kan väntas i livets slut samt genom 
att själv få bestämma saker gällande sin vård. Det framkommer även att genom att ge patienten 
information och utbildning kan sjuksköterskan skapa en känsla av kontroll hos patienten. 

Enligt Patientlagen ska vården utföras med samtycke från patienten. Lagen syftar även till att 
för att patienten ska kunna uttrycka samtycke så måste den få information. Information om 
sjukdomstillstånd, eventuella biverkningar från behandling och tillgängliga hjälpmedel är 
exempel på information patienten behöver för att göras delaktig i vården (SFS 2014:821). Detta 
styrks även av Patientsäkerhetslagen som beskriver att det är sjukvårdspersonalens skyldighet 
att ge patienten denna information (SFS 2010:659). 

Patienten kan känna att den inte blir bemött med respekt när sjuksköterskan inte anser det viktigt 
att informera patienten om dennes sjukdomstillstånd. Det anses ligga i sjuksköterskans ansvar 
att informera patienten samt se att det är varje patients rätt att bli informerad gällande sin vård 
och sitt sjukdomstillstånd (Cheraghi, Manookian & Nikbakht Nasrabadi, 2015).  

Genom information från sjuksköterskan och annan vårdpersonal kan patienten känna att den 
har kontroll samt blir bemött med värdighet (Rodríguez-Prat, Monforte-Royo, Porta-Sales, 
Escribano & Balaguer, 2016).  

Vi anser att genom att få information kan patienten bli mer inkluderad i vården och därmed 
också känna en trygghet i att inte bli undanhållen någon information. Den information som 
sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal ger patienten kan patienten sedan använda för att 
fatta beslut gällande till exempel samtycke till vård och behandling av olika slag. Således bidrar 
denna trygghet till en känsla av kontroll hos patienten. Som tidigare framkommit i denna studie 
utgörs en del av människans värdighet i förmågan och möjligheten att fatta egna beslut. Därför 
tycker vi att det är viktigt att patienten får känna känslan av kontroll som kan uppstå när 
sjuksköterskan ger patienten information. Detta anser vi kan stärka patientens autonomi och 
självkänsla samt minska känslan av oro och ångest hos patienten. Detta är enligt oss ett effektivt 
sätt att bevara värdigheten hos patienten i livets slutskede.  
 

BEVARA PATIENTENS LIVSKVALITET 

Resultatet visar att det är viktigt att sjuksköterskan lindrar fysiska besvär. Det framkom att det 
är viktigt att lindra patientens smärta så att patientens sista tid i livet är fridfull. 

En av den palliativa vårdens fyra hörnstenar handlar om att lindra symtom och detta ingår även 
i sjuksköterskans uppgifter i det palliativa arbetet (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Det vanligaste fysiska symtomet som upplevs av patienten i livets slutskede är smärta. 
Patientens fysiska smärta kan vara förenat med de psykiska och emotionella problemen vilket 
gör det angeläget att lindra smärta hos patienten i livets slutskede. Genom att lindra patientens 
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fysiska smärta kan sjuksköterskan bidra till att patienten känner kroppsligt välbefinnande (Guo 
& Jacelon, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskan kontrollerar så att patienten är korrekt 
smärtlindrad. Det är även av betydelse att sjuksköterskan möter patientens önskemål när det 
gäller smärtlindring (Arbour & Wiegand, 2013). 
 
Vi anser att det är av betydelse att patienten får uppleva välbefinnande den sista tiden i livet. 
En viktig del i att hjälpa patienten att uppleva välbefinnande handlar om att sjuksköterskan 
lindrar patientens fysiska lidande. Fysiskt lidande kan skapa eller öka patientens oro och ångest. 
Eftersom oro och ångest är negativa upplevelser anser vi att det är angeläget att försöka minska 
uppkomsten och existensen av dessa. Det är vår åsikt att det är angeläget att lindra det fysiska 
lidandet för att således också minska det psykiska och emotionella lidandet. Att allt lidande inte 
går att eliminera men att det i någon grad kan lindras har tidigare framkommit i denna studie. 
Detta anser vi är viktigt för att patienten ska få en fridfull sista tid i livet. 
 
SE PATIENTEN 
I resultatet framkommer vikten av att se patienten som människan bakom sjukdomen och att 
hjälpa patienten själv att se detta. Detta framkom som ett sätt att bevara värdigheten hos 
patienten i livets slutskede.  
Genom att förstå patienten och dennes behov samt ha respekt för patientens värderingar kan 
sjuksköterskan få patienten att känna sig sedd. Sjuksköterskan kan även lyssna på patienten och 
visa intresse för patientens livshistoria och andra saker patienten kan vilja berätta om (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  
När sjuksköterskan tar sig tid att samtala med och lära känna patienten som den person den är 
kan patienten känna sig sedd. Att sjuksköterskan ser patienten som en människa och inte som 
ett objekt kan bevara patientens värdighet (Cheraghi et al. 2015; Harstäde, Blomberg, Benzein 
& Östlund, 2018). Genom att till exempel tilltala patienten vid namn (Gerry, 2011), anpassa 
vården efter patientens önskningar och värderingar samt genom att våga ta på patientens 
förändrade kropp kan sjuksköterskan bevara patientens självkänsla (Harstäde et al. 2018). 
Sjuksköterskan kan också hjälpa patienten att minnas vem den är bakom sjukdomen och på så 
vis bidra till att patienten ser positivt på sig själv och inte definieras av sin sjukdom och sina 
symtom (Rodríguez-Prat et al. 2016).  
Människans behov av att bli bekräftad hänger, som tidigare nämnts, ihop med människans 
värdighet. Därför anser vi att sjuksköterskan ska sträva efter att få patienten att känna sig 
bekräftad. Patienten befinner sig i en utsatt situation och genom att behandla patienten som ett 
objekt eller enbart se patientens sjukdom kan sjuksköterskan bidra till att patientens känsla av 
utsatthet ökar ytterligare. Enligt oss är det viktigt att bekräfta patienten då vi tror att det kan 
hjälpa patienten att bibehålla sin identitet. Detta tycker vi är betydelsefullt på grund av att det 
kan leda till att patienten kan se mening med sitt liv samt se sitt eget värde. Genom att hjälpa 
patienten att se sitt eget värde kan sjuksköterskan bidra till att patienten får en positiv självbild. 
Detta eftersom att patienten kan fokusera mer på sitt inre jag och sin personlighet istället för att 
definieras av sin kropp och dess förlorade funktioner. 
 
SLUTSATER 
Det finns flera sätt på vilka sjuksköterskan kan arbeta för att bevara värdighet hos patienten 
som befinner sig i livets slutskede. Vilka åtgärder sjuksköterskan gör samt hur dessa utförs kan 
påverka patientens värdighet. Det är viktigt att sjuksköterskan respekterar patienten och dennes 
personliga integritet vid utförandet av omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan kan involvera 
patienten i vården och på så vis också bidra till att bevara patientens känsla av autonomi. 
Bevarandet av patientens autonomi hänger ofta ihop med patientens självkänsla och är en viktig 
aspekt i bevarandet av patientens värdighet. Genom att utöva personcentrerad vård skapar 
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sjuksköterskan goda möjligheter för att bevara värdighet hos patienten som befinner sig i livets 
slutskede. Dock är det inte enbart sjuksköterskan som vårdar patienten och det ligger därför inte 
enbart i dennes intresse att skydda patientens värdighet. Detta ansvar bör utgöra en del av allt 
vårdarbete oavsett vilken profession personalen som utför det tillhör. 
 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
Denna studie kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse om hur en patients värdighet kan bevaras 
i omvårdnaden, oavsett vårdnivå. Sjuksköterskan kan möta döende patienter oberoende av 
vilken arbetsplats den befinner sig på och värdigheten är något konstant som alltid bör beaktas. 
Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kan patientens individuella behov 
mötas vilket kan hjälpa patienten till ett värdigt slut. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en 
bra relation till patienten genom kommunikation. På så vis kan sjuksköterskan identifiera 
patientens önskningar och planer för framtiden. Denna kommunikation och en utgångspunkt i 
att varje patient är unik utgör en bra grund för ett personcentrerat arbetssätt. Genom 
kommunikation med patienten kan mer detaljer om patienten och dess önskningar framkomma. 
Dessa detaljer ger en bra grund för dokumentation som kan användas för att underrätta annan 
personal om patientens önskningar och planer för framtiden vilket också gör det möjligt för alla 
att jobba mot samma mål. Genom förståelse för värdighet och vad som påverkar den kan 
sjuksköterskan aktivt arbeta för bevarandet av värdighet och undvika att skapa onödigt lidande 
för patienten. Vi anser att resultatet i denna studie är användbart och relevant eftersom det 
stämmer överens med forskning baserad på patientens perspektiv gällande bevarandet av 
patientens värdighet i livets slutskede. Studien kan därmed användas som ett kunskapsunderlag 
i omvårdnadsarbetet för legitimerade sjuksköterskor. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT KUNSKAPSUTVECKLING 
Det är angeläget att utföra ytterligare forskning inom områden som berörs i denna studie. Det 
är i nuläget svårt att hitta forskning som beskriver hur sjuksköterskan arbetar för att bevara 
patientens värdighet. Även om det finns artiklar om detta ämne skrivna ur patientens- och 
närståendes perspektiv kan det vara av betydelse att ytterligare beskriva vad den 
yrkesverksamma sjuksköterskan gör för att bevara värdighet hos patienten som befinner sig i 
livets slutskede. Det anses viktigt att belysa ämnet ytterligare just för att visa de styrkor och 
svagheter som finns i omvårdnaden av patienten i livets slutskede idag. Forskning på ämnet kan 
eventuellt visa inställningen till patientens värdighet hos sjuksköterskan vilket kan utgöra ett 
betydande underlag för förändring inom området. Eftersom det då kan tydliggöras vad som 
behöver utvecklas. 

Det kan även vara av värde att kunna identifiera hur varje enskild patient definierar värdighet. 
För att göra detta skulle sjuksköterskan kunna använda sig av någon form av mätinstrument och 
detta kan bidra till god och personcentrerad vård för varje enskild patient. Detta mätinstrument 
är något som eventuellt kan utvecklas utifrån vidare studier på ämnet där denna studie kan 
utgöra ett bra underlag för vidare forskning och utveckling. 

Enligt författarna till denna studie är bland annat diskussion och reflektion bidragande faktorer 
till förändring i sjuksköterskans yrkesutövande. En nationell målsättning gällande palliativ 
omvårdnad i grundutbildningen för sjuksköterskan är viktigt för att patienten ska ha möjlighet 
till samma vård oavsett geografisk position. Detta då det framkommit att kvaliteten på den 
palliativa omvårdnaden skiljer sig runt om i landet, samt på grund av att det inte enbart är 
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sjuksköterskor med specialistutbildning inom palliativ omvårdnad som vårdar patienter som 
befinner sig i livets slutskede. 

Sjuksköterskans kunskap kan ökas genom vetskap om De 6 s:n – en modell för personcentrerad 
palliativ vård. Sjuksköterskan kan använda sig av modellen för att öka sin kunskap gällande 
ämnet och sedan använda denna kunskap i omvårdnadsarbetet. 

Författarna till denna studie anser att de är i behov av ytterligare kunskap gällande mänsklig 
värdighet samt hur upplevelsen av värdighet kan skilja sig mellan patienter samt närståendes 
syn på värdighet.  
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2018 

Problem: Vikten av att 
kunna ge god palliativ vård 
ökar. Resultat från tidigare 
studier visar att hälso- och 
sjukvårdspersonal inte alltid 
arbetar för att bevara 
värdighet hos patienter som 
befinner sig i livets 
slutskede. 
 
Syfte: Att avgöra vilken 
inställning läkare och 
sjuksköterskor har till 
värdighet när de vårdar 
patienter som befinner sig i 
livets slutskede. 

Fenomenologis
k. 
Kvalitativ, 
deskriptiv 
ansats. 
 
Data samlades 
in genom 
semistrukturera
de intervjuer 
och deskriptiva 
formulär. 

9 sjuksköterskor 
och 5 läkare som 
arbetade inom 
palliativ vård. 
 
 

Det fanns olikheter i 
inställningarna till 
värdighet och vissa 
åsikter/handlingar ska 
ha kränkt värdigheten 
hos patienterna. 
Personalen var inte 
fullt medveten om 
deras etiska, 
medicinska och sociala 
ansvar. 

90 % 
 
Grad I 

McCallum, 
A., & 
McConigley, 
R.  

Australien 

2013 

Problem: Öppna IVA 
avdelningar är vanliga i 
Australien och är ingen plats 
för en värdig död. Det finns 
lite forskning om hur 
sjuksköterskor bidrar till ett 
värdigt slut i dessa miljöer. 
 
Syfte: Att beskriva 
tillhandahållandet av vård i 
livets slutskede på en öppen 
intensiv medicinsk 
avdelning 

Kvalitativ 
deskriptiv 
ansats 
 
Enskilda 
intervjuer. 

5 legitimerade 
sjuksköterskor 
arbetandes på en 
öppen intensiv 
medicinsk 
avdelning i minst 
12 månader och 
vårdat döende 
patienter. 

Tre teman utformades 
där egenskaper för en 
god död identifierades 
och hinder mot att ge 
möjlighet till en god 
död 
uppmärksammades 

90 % 
 
Grad 1 



 
 

Mistry, B., 
Bainbridge, 
D., Bryant, 
D., Tan 
Toyofuku, S., 
& Seow, H.  

Kanada 

2015 

Problem: Lite är forskat om 
förståelsen för den djupare 
meningen av bra vård i 
livets slutskede på 
kommunal nivå, trots det är 
en växande del av vården. 
 
Syfte: att definiera vad som 
är viktigast för vården i 
livets slutskede ur 
perspektiven från vårdteam 
som vårdar palliativt i livet 
slutskede på kommunal 
nivå.  

En kvalitativ 
metod med en 
fenomenologisk 
ansats 
 
Enskilda 
intervjuer 

107 st deltagare 
från 14 st 
palliativa 
vårdteam som 
hade erfarenhet 
kunskap av 
palliativ vård. 

9 teman med 40 
subteman bildades. 
Dessa berörde de icke-
fysiska behoven, den 
palliativa vårdens 
essens, hedra 
patientens önskningar, 
de fysiska behoven, 
kommunikationen och 
skapandet av en 
relation, familjens 
delaktighet samt 
förståelsen för 
patientens och 
familjens upplevelse. 

90 % 
 
Grad 1 

Periyakoil, V. 
S., Stevens, 
M., & 
Kraemer, H.  

USA 

2013 

Problem: De flesta 
amerikaner vill dö i hemmet 
men majoriteten dör ändå på 
sjukhus. 
 
Syfte: Att känneteckna 
upplevelserna av 
mångkulturella 
sjuksköterskor som vårdar 
på lång sikt om patientens 
värdighet i livets slutskede. 

En blandad 
metod med 
kvantitativ och 
kvalitativ data. 
 
 
Kvalitativa data 
samlades in 
genom 
intervjuer.  

45 st 
sjuksköterskor 
som arbetade med 
palliativ vård. 
93 % kvinnor, 
blandade etnicitet 
och religiös 
bakgrund. 43 % 
immigranter till 
USA. 

4 st teman framkom; 
Respektera patienten, 
förbereda patienten för 
det som komma skall, 
delat beslutstagande- 
subteman; effektiv 
kommunikation, 
involvera familjen. 
Tema 4- innebörden 
av omvårdnaden med 
subteman; innebörden 
av psykiskt, 
emotionellt och 
spirituellt vård. 

90 % 
 
Grad 1 

Rui-Shuang, 
Z., Qiao-
Hong, G., 
Feng-Qi, D., 
& Owens, R. 
G.  

Kina 

2015 

Problem: Att vårda för 
döende patienter är stressigt 
men ett oundvikligt uppgift 
för sjuksköterskor. Det finns 
lite forskning om hur 
sjuksköterskor i Kina 
upplever att vårda döende 
cancer patienter. 
 
Syfte: Att klargöra hur 
kinesiska onkologi 
sjuksköterskor upplever att 
vårda döende cancer 
patienter. 

Kvalitativ, 
deskriptiv 
ansats 
 
Intervjuer. 

28 st onkologi 
sjuksköterskor på 
ett kinesiskt 
sjukhus. Ålder låg 
23-49 år. 
Vårderfarenheter 
låg mellan 6 mån 
och 26 år. 
 
Kriterier var; 
hade arbetat och 
vårdat döende 
patienter i minst 6 
mån,  >18 år, 
talar kinesiska 
och ville delta i 
studien.  

5 teman kom fram 
som berörde vad 
sköterskorna ansågs 
vara viktigt för god 
vård så som bra 
symtombehandling, 
undvika onödig 
behandling, ta hänsyn 
till patientens 
önskningar och tro, 
den kinesiska kulturen 
som påverkade att 
samtalet om döden 
skedde oftare med 
närstående än med 
patienten samt 
familjens roll. 

90 % 
 
Grad 1 



 
 

Volker, D., & 
Limerick, M.  

USA 

2007 

Problem: Varje patient är 
unik och har unika 
värderingar och preferenser. 
Det är angeläget att beskriva 
hur sjuksköterskan arbetar 
för att patienten ska kunna 
dö med värdighet. 
 
Syfte: Att utforska 
konceptet att dö med 
värdighet från onkologi 
sjuksköterskors perspektiv 

Naturalistisk 
hermeneutisk 
ansats 
Kvalitativ 
 
Intervjuer 

19 
onkologisjuksköt
erskor. Samtliga 
var kvinnor. 
Ålder 37-56, 
medelålder 49 år. 
Vårderfarenhet 2-
26 år. 
 
Inklusionskriterie
: Utbildad 
onkologisjuksköt
erska 

För att bevara 
värdighet hos patienter 
i livets slutskede ingår 
följande upplevelser: 
Bevara kroppslig 
integritet, att få dö på 
sina egna villkor och 
att få känna frid i 
livets slut 

90 % 
 
Grad I 



 
 

Vosit-Steller 
J., White, P., 
Barron, 
A.M., 
Gerzevitz, D. 
& Morse, A.  

Rumänien 

2010 

Problem: Även om 
sjuksköterskorna i 
Rumänien gjorde allt de 
kunde för att bevara 
värdighet hos patienter i 
livets slutskede kände de att 
de inte hade tillräckligt med 
kunskap och möjligheter för 
att hjälpa patienterna att nå 
sina mål. De uttryckte en tro 
på att stödja värdighet 
bevarande 
behandling/bemötande 
världen över. 
 
Syfte: Att identifiera 
omvårdnadsåtgärder som 
utförs av Rumänska 
sjuksköterskor kopplade till 
“Hospices of Hope” som 
främjar en värdig död och 
att undersöka behoven för 
att främja en mer värdig 
död. 

Mixad metod. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

43 Rumänska 
sjuksköterskor 
som arbetade på 
hospice. 

Följande 
interventioner 
användes av 
sjuksköterskorna för 
att möjliggöra en 
värdig död: 
-Hantering av symtom 
och smärta 
-Föra samman familjer 
genom 
kommunikation. 
-Djup närvaro 
-Hög förståelse och 
självreflektion. 
-Bevara förträfflighet 
inom palliativ 
omvårdnad 
-Verktyg för 
förändring 
-Hänsyn till ledarskap 

90 % 
 
Grad I 
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