
Att leva nära döden 





Örebro Studies in Caring Sciences 23

Inga-Lill Källström Karlsson

Att leva nära döden
Patienters och vårdpersonals erfarenheter inom hospicevård 



© Inga-Lill Källström Karlsson, 2009

Title: Att leva nära döden. Patienters och  
vårdpersonals erfarenheter inom hospicevård.

Publisher: Örebro University 2009 
www.publications.oru.se

Editor: Maria Alsbjer 
maria.alsbjer@oru.se

Printer: Intellecta Infolog, V Frölunda 02/2009

issn 1652-1153 
isbn 978-91-7668-650-8 



 

 

ABSTRACT 
Inga-Lill Källström Karlsson (2009). LIVING NEAR DEATH: Experiences of patients and 
hospice nurses in hospice care. Örebro Studies in Caring Sciences 23, 97 pp.  

This research focused on experiences of dying patients and hospice nurses in a hospice unit. The 
research objectives were to (i) acquire more extensive knowledge about how dying patients and 
hospice nurses experience life and death and (ii) describe patients who were cared for during a 
10-year period in an inpatient hospice ward. 
 Data were gathered via interviews with 19 nurses and 11 patients. An interpretive descrip-
tion method was used to analyze interview results. Data were also gathered from institutional 
care records that included gender, age, marital status, diagnosis, referral source, and length of 
stay (666 women and 555 men). Descriptive statistics were used to describe basic features of the 
study's data and to compare differences between women and men. 
 The main finding from interviewing the nurses was that they were struggling to acknowl-
edge and unveil the person within the weakening body. In doing so, they used various strategies 
such as (i) striving to understand patients’ experiences of body function loss; (ii) encouraging 
patients to uphold body functions and daily habits; (iii) acknowledging and balancing patients’ 
need for body control; and (iv) providing tender care for the body. After 2 years of work in hos-
pice care, nurses described that facing the dying and death of many patients had an impact on 
daily work and private life. The close relationship with the dying patient led to existential issues 
concerning the meaning of life and death, which were conceptualized into this theme: death as 
an agent of change. Eleven years later, the presence of death took a less dominant place in the 
nurses’ lives, and the theme became: death as a companion in life. In the long-term, nurses em-
phasized that their relationships with dying patients fostered their professional and personal 
growth.  
 The findings from interviewing the patients revealed that when death became a reality, 
life took on new meaning, and they acquired new values that were important to preserve or pro-
tect; this triggered need for feeling secure within this situation. These revelations were manifest 
in three sub-themes: (i) when possible death becomes a reality; (ii) living with death as a real-
ity, and (iii) a need for a feeling of security. And this main theme was conceptualized: making 
sense of life close to death. Results regarding patients in hospice ward care over a 10-year pe-
riod revealed significant differences between women and men. More women than men were 
single, had cancer with relatively short trajectories, and were referred from the oncology de-
partment. More men than women were diagnosed with types of cancer with somewhat longer 
trajectories. Despite longer trajectories, length of stay was shorter for men than for women. The 
most frequent referral source was the hospital. But compared to women, men (particularly 
younger men) were more often referred from home-based hospice care. 
 The findings expand knowledge about dying and its various configurations; consequently, 
care and support needs will vary. For the dying person, it is important to know that care is pro-
vided according to the person’s preferences and given when needed. 
 

Keywords: death; dying; hospice care; hospice nurse; palliative care; patients; patient character-
istics. 
 

  



 

 

 

 

 

  



 

INGÅENDE ARBETEN 

 
I avhandlingen ingår följande studier: 
 
I.       Källström Karlsson IL, Ehnfors M. & Ternestedt B-M. (2006). Patient characteris-

tics of women and men cared for during the first 10 years at an inpatient hospice 
ward in Sweden. Scandinavian Journal of Caring Science, 20(2), 113-121.

 
 
II. Källström Karlsson IL, Sunvisson H, Ehnfors M. & Ternestedt B-M. 

Nurses’perspectives on caring for hospice patients with weakening bodies.  
 Inskickad.    
 
 
III.    Källström Karlsson IL, Ehnfors M. & Ternestedt B-M. (2008). Five nurses’ 

experiences of hospice care in a long-term perspective. Journal of Hospice and 
Palliative Nursing, 10(4), 224-232.

 
 
IV.  Källström Karlsson IL, Ternestedt, B-M, Ehnfors, M. & Sunvisson H. Making 

sense of life close to death. Inskickad.  
 
 
 
 
 
Delarbete I och III publiceras med tillstånd från förläggare för respektive tidskrift. I 
texten för föreliggande avhandling hänvisas respektive delarbete med den romerska 
siffran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INNEHÅLL 

INLEDNING ...............................................................................................................11 

BAKGRUND...............................................................................................................15 
Sociokulturellt perspektiv på döende och död.................................................................15 

 Den traditionella döden...................................................................................................16 

 Den moderna döden .......................................................................................................16 

 Den neomoderna döden ..................................................................................................17 

Döende och död ur ett individperspektiv.........................................................................18 

Hospicevårdens och den palliativa vårdens principer .....................................................20 

 Den internationella utvecklingen .....................................................................................20 

 Utvecklingen i Sverige ...................................................................................................24 

Omsorg – ett centralt begrepp i hospicevård ...................................................................25 

 Ett omvårdnadsetiskt perspektiv......................................................................................26 

Att leva nära döden..........................................................................................................27 

 Patientens perspektiv och situation ..................................................................................27 

 Sjuksköterskans perspektiv och situation .........................................................................29 

 Påfrestningar i vårdandet ................................................................................................31 

Sammanfattning...............................................................................................................33 

SYFTE...........................................................................................................................35 

MATERIAL OCH METOD ....................................................................................37 

Kontext ............................................................................................................................37 

Design..............................................................................................................................38 

Urval ................................................................................................................................38 

Datainsamlingsmetod ......................................................................................................39 

Dataanalys .......................................................................................................................41 

Forskningsetiska överväganden.......................................................................................44 

RESULTAT .................................................................................................................47 
Studie I.............................................................................................................................47 

Studie II ...........................................................................................................................49 

Studie III ..........................................................................................................................50 

Studie IV..........................................................................................................................53 

 

  



 

  

DISKUSSION .............................................................................................................57 

Vara i en gränssituation ...................................................................................................57 

Vara sig själv i ett nytt vardagligt liv ..............................................................................59 

Vårdandet i gränssituationer............................................................................................59 

 Relationsinriktat vårdande ..............................................................................................59 

 Den tysta patienten, den “gömda” personen och vårdtidens längd ......................................63 

 Betydelsen av bekräftelse i den relationsorienterade vården och att möta behov..................64 

 Vårdfilosofi och kollektiva identiteter..............................................................................66 

 Vårdfilosofi och förändringar i den palliativa vården ........................................................68 

Metodologiska överväganden..........................................................................................68 

 Registerstudie ................................................................................................................68 

 Kvalitativa studier ..........................................................................................................69 

SAMMANFATTNING.............................................................................................73 

 Implikationer för forskning och omvårdnad .....................................................................74 
SUMMARY IN ENGLISH......................................................................................77 

TACK ............................................................................................................................83 

REFERENSER............................................................................................................85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INLEDNING  

Att tala om döden beskrivs ofta vara tabubelagt (Walter, 1991; Seale, 1998). Detta på-
stående kan dock problematiseras utifrån att vi dagligen, via massmedia, konfronteras 
med döden huvudsakligen i samband med naturkatastrofer, krig eller olyckor som krä-
ver många människors liv. På så sätt är döden inte tabubelagd. Det jag ändå vill hävda 
är att det finns ett tabu som avspeglar sig i bristen på offentlig debatt om hur vården av 
döende personer bör utformas under människans livscykel. Den död som följer efter en 
kortare eller längre tids sjukdom eller efter ett långt levt liv talas det sällan om. Den 
sopas lätt under mattan på grund av både samhälleliga och personliga tabun. Avhand-
lingen fokuserar sålunda på ett tabubelagt område.  
 
Att vara mottagare respektive utövare av vård och att möta varandra som människor i 
den speciella kontext som vård i livets slutskede innebär har en särskild laddning, här 
illustrerat i två bilder. 
 

En patients erfarenhet av mötet med döden:

jag orkar inte längre jag måste ta emot nu för jag orkar inte jag måste få sova, jag hade 
ju ont jämt och det har jag sagt den dagen det blir så att jag får ont jämt då ska jag ta 
emot... och det har jag ju där är jag nu ....// det var jobbigt men jag har, jag har ju 
kämpat, jag har kämpat och jag har kämpat och jag tänkte det där, kanske i alla fall, 
men nu går det inte längre, nu vill jag inte kämpa längre, nu är det jobbigt att bara äta 
... så nu så ... nu får jag ge mig ... ... det går väl an för mig men det är värre för maken 
...... jag är ju inte 70 år än ... tänkte vi skulle få vara litet längre ... ... då känns det trä-
ligt... har så gott här och så bra här på alla viss, så lugnt och skönt och tycker om var-
andra, så ska vi inte få behålla varandra, då tycker jag det är jobbigt, jag har inte tänkt 
så förut för jag har kämpat och tänkt att det ska nog gå, det ska nog gå, det ska nog gå 
men nu när jag är framme vid målet så ... då tänker jag så, efter varje behandling, så 
har jag sett framåt men nu orkar jag inte se framåt längre ... det går inte, det har kom-
mit i ett helt annat läge, det har kommit i ett helt annat läge ....// .... så var vi inne till 
doktorn bägge två .....vi har talat om att han kan inte göra mig bra, men de kan hålla 
på stormen liksom, och det är väl det vi har levt på, att det kan gå några år men nu var 
han med in, och då när de avbröt behandlingarna var han också tvungen och inse att 
det går inte längre, och det gör också att det känns bättre för mig för vi kan prata på 
ett annat sätt, ja det har han inte gått med på förut, jag har inte fått nämnt att till ex-
empel att de här kläderna kan jag slänga för de behöver jag inte mer eller något sådant  
nu kan jag säga det .... 
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En vårdares erfarenheter av möten med döden: 

han åkte hem på mycket permissioner och han var mån om sina barnbarn … han ville 
åka hem så han åkte hem och så dog han hemma … …ja det, det ville han ju säkert, 
han visste ju säkert att han skulle dö men jag hade nästan önskat att han var här att jag 
hade jobbat .... han var väldigt smal, hans sjukdom hade gått väldigt, väldigt långt så 
det är klart han förstod men han hade så mycket kraft i sig … ja han ville ju inte att dö 
det vill de ju inte här inte så men … men … han var… så kraftfull ända till slutet det 
tror jag inte jag sett någon vara … när han åkte hem på den här sista permissionen då 
hade han ju ganska mycket syrgas med sig och ganska tungt med andningen men han 
kämpa sig hem ändå till … barnbarnet…//... ja de vill se barnbarn och barnbarnsbarn 
växa upp och … det där har jag funderat på att  … de som ligger här alltså, anhöriga 
kan ju vara jätteledsna och upprörda och ha det jättejobbigt men de har ju den personen 
som ligger i sängen och rikta in sig på, det är den de ska ta farväl av, så ligger den här 
personen som allteftersom tar farväl efter grej på grej, först klarar man inte av och tvät-
ta sig, sedan klarar man inte av och klä sig, sedan klarar man inte av och gå på toalet-
ten själv och då, då försvinner allt det … och sedan är det … alla människor som man 
ska ta farväl av runt omkring … och arbetet man klarar liksom ingenting… … det är 
många som pratar om just det att de inte klarar sig själva längre, att det skulle ju vara 
skönt om man kunde gå på toaletten, en sådan där basgrej, innan de blir så där dåliga 
så att de inte… så att man lägger blöjor under och sådant,.... grej efter grej händer och 
de klarar mindre och mindre det känns så,  det bara … det tas ifrån en …  
 

 

Min avhandling har fokus på hospicevård betraktad ur patientens och vårdpersonalens 
perspektiv. Att valet av fokus för mitt avhandlingsarbete blev att studera människans 
möten med döden har fallit sig naturligt. Under min yrkesverksamma tid som sjukskö-
terska inom hjärtsjukvård har jag alltid varit intresserad av mänskliga möten och rela-
tioner. Det har intresserat mig att försöka förstå hur människor upplever sin situation i 
samband med sjukdom, döende och död. Innan jag påbörjade mitt avhandlingsarbete 
hade jag förmånen att vara handledare till studenter inom palliativ vård. Jag mötte då 
patienter nära döden och uppmärksammade hur döendet och döden på hospiceavdel-
ningen skiljde sig från den erfarenhet jag hade av hjärtsjukvård, även om vissa likheter 
fanns. Mina erfarenheter från hjärtsjukvård låg dock relativt många år tillbaka i tiden. 
En skillnad jag identifierade var att patienter med hjärtsjukdom hade en förhållandevis 
snabb död (ofta oväntad) jämfört med det mer utdragna förlopp som föregick döden för 
patienterna på hospiceavdelningen. Döden var för dem väntad. En annan skillnad som 
jag iakttog var att de kroppsliga förändringarna var mer tydliga hos patienterna på hos-
piceavdelningen. De reflektioner som jag här gjorde bidrog till att jag ville lära mig mer 
om hospicekulturen. Jag påbörjade mina forskarstudier genom att tillbringa mycket tid 
på hospiceavdelningen, där jag följde personalen i deras arbete, deltog i olika möten och 
småpratade med patienter och närstående.  
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Mitt avhandlingsarbete ingår i forskningsprogrammet “Omsorg vid livets slut och andra 
kritiska livshändelser”. Forskning som bedrivs inom programmets ram har som ut-
gångspunkt att öka kunskapen om hur döende personer ska kunna ges möjlighet att leva 
ett så rikt liv som möjligt fram till döden och hur utformningen av samhällets vårdalter-
nativ bäst gagnar detta. Även studier av närståendes och personalens situation och be-
hov av stöd bedrivs. Inom programmets ram ingår även att studera vårdbehov, vårdut-
nyttjande och vårdkvalitet samt att utveckla metoder och teorier för att främja patienters 
möjligheter till en värdig död. Tidigare avhandlingar med fokus på vård i livets slutske-
de har berört närståendes situation och erfarenheter (Andershed, 1998), döende patien-
ters situation betraktad ur ett närståendeperspektiv (Sahlberg Blom, 2001), samt äldre 
personers sista tid i livet (Dwyer, 2008). Utöver detta har en mångfald artiklar, uppsat-
ser och skrifter av olika slag publicerats. Den här avhandlingen fokuserar på hur perso-
ner som snart ska dö upplever den sista tiden av livet. Den fokuserar även på hur perso-
nal inom hospicevård beskriver hur det är att i arbetet möta många människors lidande i 
samband med döende och död och hur detta bland annat påverkat och påverkar deras 
sätt att se på döden. Hospicevård speglas även ur ett organisatoriskt perspektiv genom 
att patientkaraktäristika för personer som vårdats vid en hospiceavdelning under en 10-
årsperiod beskrivs. 
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BAKGRUND 

Sociokulturellt perspektiv på döende och död  

I alla tider, alla kulturer och alla samhällen har människor att möta och förhålla sig till 
sjukdom och död. Hur detta sker avgörs av biologiska, samhälleliga och kulturella fak-
torer. Människor utvecklar föreställningar som förklarar och tolkar det som händer dem 
i samband med sjukdom och död (Sachs, 1992; Helman, 2000). Det gäller både den som 
är sjuk och de övriga familjemedlemmarna (James et al., 2007). Alla människor utveck-
lar sitt eget sätt att möta det hot som sjukdom innebär, idag vanligtvis omtalat som co-
pingstrategier (Sachs, 1992; Helman, 2000). Döendet är inte enbart en kroppslig erfa-
renhet, det är också kulturellt influerat. Vad som traditionellt uppfattats som kroppsligt 
bestämt uttrycks också på ett kulturellt utformat och sanktionerat sätt (Seale, 1998). Den 
sociokulturella referensramen bär personalen och patienter som är döende med sig in i 
vårdsituationen. 
 
Sociologen Tony Walter (1994) beskriver döden som en fysiologisk realitet och att 
människans relation till döende och död är personligt och socialt bestämd. När sam-
hällsformer och livssituationer förändras, ändras också människors uppfattningar om 
döden. 
 
Historikern Philippe Aries (1978) analyserade utifrån konst och litteratur medeltida och 
moderna föreställningar om döden samt seder och bruk i samband med döende och död. 
Den medeltida föreställningen benämnde han “den bemästrade döden”, vilket kan sam-
manfattas som att döden var väntad. Den utgjorde en offentlig högtid som omgavs av 
bestämda ritualer som genomfördes i enkelhet och utan starka känslomässiga utbrott. 
Under 1800-talet inträffar en förändring i synsättet på döden. Döden kom att uppfattas 
som en stor förlust, och det var viktigt att med starka känslor visa sin djupa tillgivenhet 
för den döende (Aries, 1978). 
 
Under 1900-talet kom döden enligt Aries (1978) att bli tabubelagd. Den flyttade in på 
sjukhus, och man strävade på olika sätt att hålla tankarna borta från döden. Därigenom 
ansågs ångest och rädsla kunna motas bort. Det innebar att människor som är döende 
inte informerades om sitt tillstånd. Lögnen fick i detta avseende prägla den sista tiden av 
livet.  
 
Walter (1994) har beskrivit tre sätt att hantera döden som knyter an till Aries’ beskriv-
ningar.  Den traditionella, den moderna samt den neomoderna döden, kan alla tre ses 
som parallella diskurser, som alla tre påverkar hur vi idag hanterar döden i samhället 
(Walter, 1994). 
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Den traditionella döden 

Det traditionella sättet att förhålla sig till döden utgår historiskt från ett samhälle karak-
teriserat av kollektiva samhälleliga kulturella värderingar med religionen som domine-
rande värdesystem. Centrala värderingar var att respektera den avlidne, traditioner samt 
seder och bruk. Döendet var ofta tidsmässigt kort, eftersom botemedel för olika infek-
tionssjukdomar inte fanns. Pesten utgjorde en symbol för den oväntade, snabba döden, 
det vill säga när den drabbade kunde dö inom några få dagar. Människor beskrivs ha fått 
styrka att möta sin egen död genom böner och ritualer. Innebörden i det som skedde var 
redan givet via religionen. Kyrkan hade genom prästen kontroll över själen och rätt be-
teende, nämligen tron på Gud. Gud ansågs också vara den som bestämde över tidpunk-
ten för döden (Walter, 1994). 
 
Det som också kännetecknade det traditionella samhället var att människor var en del av 
en social gemenskap, en gemenskap som man i princip tillhörde tills man dog, något 
man levde med. Döden betraktades som en förlust av social position inom gemenska-
pen. I samband med en persons död hade de efterlevande således att ombilda positio-
nerna inom gemenskapen. Ett exempel på detta kunde vara att mannens familj tog hand 
om änkan efter mannens död. Även sättet att sörja följde traditionella ritualer (Walter, 
1994). 
 
Den moderna döden  

Det moderna sättet att förhålla sig till döende och död tar sin utgångspunkt i det alltmer 
sekulariserade industrialiserade samhället med dess medicinska och vetenskapliga fram-
steg. Från att ha dött av livshotande infektioner dör nu människor främst i cancer eller 
hjärtsjukdomar. Medellivslängden har ökat bland annat genom att spädbarnsdödligheten 
minskat dramatiskt (Walter, 1994).  
 
Döden kom att flyttas från den sociala gemenskapen i lokalsamhället till en mer un-
dangömd plats på sjukhus (Aries, 1978; Walter, 1994). Läkaren som medicinsk expert 
fick överta prästens roll som auktoritet, och fokus var på kroppen och dess patologiska 
förändringar. Bilden av den goda döden var den snabba eller omedvetna döden. Vad 
som händer efter döden ansågs vara beroende av personlig livsåskådning. Religionen 
hade inte längre samma starka ställning (Walter, 1994).  
 
Det sociala livets struktur förändrades till att vara strikt uppdelad i privat och offentligt 
liv. Det privata livet beskrevs ske inom kärnfamiljen, vilken utgjorde den plats där käns-
lor investeras och identiteter skapas. Känslor var inte något som visades offentligt. För 
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den sjuke innebar det att hantera sitt döende under tystnad, det vill säga inte visa sina 
känslor offentligt. Viktiga värden att leva upp till var, utöver hälsa, en privat sfär, vär-
dighet, diskretion samt oberoende, men också kampvilja. För den anhörige innebar det 
att oftast sörja i enskildhet och ensamhet, en inre sorgeprocess (Walter, 1994).  
 
Den neomoderna döden 

Det neomoderna förhållningssättet till döden, i vilket Walter inkluderar senmodernt och 
postmodernt tänkande, utgår från det postindustriella samhället, det vill säga det sam-
hälle vi lever i idag.  Det karakteriseras av ökad globalisering samt utveckling av infor-
mationsteknologi med en samtidig ökad individualism. Nya framsteg inom den medi-
cinska vetenskapen, både diagnostisering och behandling, har möjliggjort för människor 
att leva längre med livshotande sjukdomar. Detta brukar beskrivas som att döendet bli-
vit förlängt. Det har lett till att i första hand den sjuke, men även anhöriga, har kommit 
att leva i skuggan av sjukdomen. Fokus är på själva döendet och inte på döden (Walter, 
1994). Exempel på detta är språkliga uttryck som att leva med cancer eller att leva med 
HIV.  
 
De snabba förändringarna i samhället gör att det inte längre går att lita till traditionen, 
och framtiden blir svår att förutsäga. Ovissheten innefattar en mångfald olika val för 
individen. Det fragmenterade samhället med en mängd olika professionella experter 
innebär att samhälleliga auktoriteter inte längre är självklara (Walter, 1994). Döendet 
har blivit allt mer existentiellt mångtydigt (Bauman, 1992).  
 
I enlighet med det senmoderna och postmoderna samhället skapas identiteter i relation 
till andra och värderingar i samhället (jfr Berger & Luckman, 1967). I det neomoderna 
samhället hyllas det privata. Samtidigt är gränsen mellan privat och offentligt liv inte 
lika tydlig som tidigare. Privata känslor är numera införlivade i offentlighetens agenda. 
Det har medfört andra sätt att förhålla sig till sitt eget döende och de efterlevandes sorg. 
Man talar om sin egen död som ett individuellt projekt, där den goda döden kan ses som 
att personen själv iscensätter sin egen död exempelvis var man vill dö. Döden är här en 
psykologisk händelse, som kan karakteriseras som en inre resa (Walter, 1994).  
 
Sorgeprocessen är också något man talar om som ett sorgearbete där känslor bearbetas 
och identiteter ombildas Detta skapar nya behov och en följd av detta blir att en annan 
typ av auktoriteter växer fram, till exempel rådgivare. Viktiga värden i det neomoderna 
samhället är, utöver att uttrycka känslor, autonomi, personlig växt och delaktighet (Wal-
ter, 1994). Autonomi och delaktighet återspeglar värden som återfinns i olika styrdoku-
ment för dagens svenska hälso- och sjukvård. 
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Dessa tre förhållningssätt till döden har Walter (1994) beskrivit existera parallellt, sida 
vid sida i dagens samhälle. Vidare ska nämnda förhållningssätt ses som förenklingar av 
en komplex verklighet, vilka kan vara till hjälp i att öka kunskapen om och förståelsen 
av människans möte med döden. En och samma person kan känna igen sig i mer än ett 
av de beskrivna förhållningssätten. Detta framkommer ofta vid begravningar, då gamla 
och nya traditioner allt oftare vävs samman. Inom omvårdnadsvetenskapen har denna 
samhälleliga kontext i anknytning till palliativ vård sammanställts av Ternestedt (Soci-
alstyrelsen, 2004; 2007).  
 
Av detta följer att mötet med döden, oavsett om man är patient eller vårdare, alltid sker i 
en kontext, i ett visst samhälle och vid en viss tidpunkt (jfr Karlsson, 2008). Dessa mö-
ten karakteriseras av olika erfarenheter av livet och föreställningar om döende och död. 
Det är i detta möte som nya erfarenheter formas. Vårdpersonalens uppgift är att försöka 
fånga patientens perspektiv och vad den unika situationen innebär för henne eller ho-
nom. Det är av vikt att ha förståelse och kunskap om vad det kan innebära att vara pati-
ent och närma sig sin egen död, men också av att vara vårdare, här i en hospicekontext.
 
 

Döende och död ur ett individperspektiv 

Det psykologiska döendet har skildrats utifrån olika teoretiska perspektiv. De kan alla 
ses som representanter för ett modernt och postmodernt tänkesätt med dess fokusering 
på individen. En ofta omnämnd teoretisk modell är den stadiemodell som beskrivits av 
Kübler-Ross (1969). Hon genomförde många samtal med döende personer och hon fo-
kuserade särskilt på människans psykologiska och andliga/existentiella behov och be-
hovet av sådant stöd. En andra stadieteori är den av Glaser och Strauss (1965) beskrivna 
insiktsteorin. De beskrev olika insiktsnivåer av den förestående döden, vilka avspegla-
des i olika samspelsmönster mellan personal, patienter och anhöriga. Andra modeller 
har fokuserat på döendeprocessen (Glaser & Strauss, 1968), som att lösa uppgiften med 
att dö (Corr, 1992) eller att studera döendet utifrån copingperspektiv (Weisman, 1979). 
 
På senare år har den goda döden allt mer kommit att användas som ett teoretiskt be-
grepp. Den goda döden innefattar i allmänhet både döende, död och den första tiden 
efter döden. Den goda döden kan ses som en dominerande diskurs inom hospice och 
palliativ vård och som en kvalitetsmärkning för god vård (t.ex. Saunders, 1981; Rinell 
Hermansson, 1990; Qvarnström, 1993; Ternestedt, 1998).  
 
Inom den tanatologiska litteraturen har ett antal begrepp använts som synonymer till en 
god eller värdig död. Emanuel och Emanuel (1998) introducerar ett ramverk för förstå-
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elsen av innebörden av en god död, innebärande att få sina symtom lindrade och att få 
leva i enlighet med sina värderingar och rådande kulturella och etiska normer. För att 
möta dessa behov ställs krav på att vården utgår från en helhetssyn på patienten. Detta 
ska inte begränsas till att enbart gälla de allra sista dagarna i livet. Mak och Clinton 
(1999) anger snarlika kriterier som befrielse från smärta och lidande, att vara medveten 
om att döden är nära förestående, acceptera detta och att få förbereda sig inför sin död. 
Att få känna kontroll över sitt eget liv och sin vård beskrevs också vara centralt, liksom 
att få bevara sociala relationer och sitt hopp. Båda beskrivningarna av en god död ligger 
nära den innebörd Weisman (1972; 1988) tidigt gav begreppet appropriate death, här 
översatt till en anständig död. Centrala utgångspunkter var här medvetenhet, accepte-
rande, anständigt döende samt samtycke till att dö. Det underströks tydligt att det enbart 
var patienten själv som kunde avgöra vad som var anständigt för henne eller honom. 
 
Ett annat begrepp som används i litteraturen är en fridfull död (“peaceful death”). Enligt 
Callahan (1993) är en av samhällets dominerande värderingar att den som ska dö ska få 
en fridfull död. I en fridfull död ingår att skapa eller finna mening i det som sker, bli 
behandlad med respekt och få behålla både sin fysiska och andliga värdighet. Callahan 
(1993) menar dock att inte alla kan vara garanterade en fridfull död. 
 
En synonym med delvis annorlunda utgångspunkt är Russells och Sanders (1998a; 
1998b) begrepp en hälsosam död (“healthy death”). Med hälsa avses att kunna förverk-
liga realistiska mål. Genom att sjuksköterskan har ett hälsobefrämjande förhållningssätt 
kan patienten tillförsäkras självbestämmande och att behov och önskningar blir tillgo-
dosedda (jfr Benzein & Saveman, 2008; Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). 
 
Begreppet en värdig död kan ses som ett paraplybegrepp för olika synonymer till be-
greppet god död. Under senare år har begreppet värdighet kommit att användas allt ofta-
re (Dwyer, 2008), till exempel i svenska utredningar som värdighetsutredningen (SOU, 
2008:51). Chochinov och medarbetare (2002; 2004) har utifrån empiriska data, som 
bygger på patienters erfarenheter, utvecklat en modell för att främja en värdig död. Vär-
digheten hotas av symtom som resulterar i lidande och av att vara beroende av andras 
hjälp (jfr Strandberg, 2002). Omgivningens stöd och attityder till den som är sjuk be-
skrivs vara av betydelse för patientens upplevelse av värdighet. Värdigheten anses vara 
relaterad till en persons självbild, autonomi, känsla av kontroll, hopp samt i vilken mån 
personen accepterat sin situation. Att kunna leva i nuet, bevara ett så normalt liv som 
möjligt och söka andlig/existentiell tröst beskrivs vara viktiga aspekter för upplevelsen
av värdighet i livets slut (Chochinov et al., 2002; 2004).  
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Av de olika innebörderna av döende och död finns sammantaget många likheter i inne-
håll mellan begreppen. Detta kan förstås som en naturlig följd av att forskarna omfattats 
av det samtida sociokulturella sammanhanget där värden som autonomi, kontroll och 
hälsa är högt värderade.  
 
Det har framförts kritik mot att den “goda döden” blivit normerande och att personal, 
oberoende av patienters vilja, vill förverkliga denna (Sandman, 2005). Goldsteen med 
kollegor (2006) betonar hur viktigt det är att personalen stödjer den döende att dö på sitt 
eget sätt och inte utifrån förväntade normer (jfr Ternestedt et al., 2002). Ett annat fak-
tum är att vården inte alltid förmår lindra den döende personens lidande. Studier visar 
även hur ett plågsamt döende, en stressig miljö eller ett nonchalant bemötande kan re-
sultera i önskan om att påskynda döden (Schroepfer, 2007). Atmosfärens betydelse för 
patientens välbefinnande blir tydlig (jfr Edvardsson et al., 2006; Rasmussen & Edvards-
son, 2007). En konsekvens av detta blir att för att främja patienters möjligheter till god 
död utifrån deras egna preferenser behövs vårdformer som organiseras utifrån patienter-
nas behov och inom vilka patienter och vårdare kan utvecklas, ett mål som är i enlighet 
med den palliativa vårdens filosofi. 
 
 

Hospicevårdens och den palliativa vårdens principer  

Hospicerörelsen kan beskrivas som en postmodern strömning. Den har, beroende av 
inom vilka delar av världen som den vuxit fram inom, delvis haft olika förtecken.  
 
Den internationella utvecklingen 

Den moderna hospicerörelsens början brukar tillskrivas öppnandet av St. Christophers 
hospice i England i slutet av 1960-talet (Saunders, 1979). Här var Dame Cicely Saun-
ders en nyckelperson (James & Field, 1992; Clark, 1999). I USA har inte utvecklingen 
tillskrivits någon eldsjäl. Hospicerörelsen sammanföll mer med värderingar som speg-
lade en mer allmän samhällstendens med syftet att stärka konsumenters och patienters 
inflytande (Abel, 1986; Ternestedt, 1994). I USA var fokus initialt på att implementera 
hospicefilosofin inom hemsjukvården, medan det i England var vanligt att man även 
förverkligade hospicefilosofin inom slutenvården. Det betonandes ofta att hospice inte 
var en byggnad utan en filosofi (Corr & Corr, 1983). Utgångspunkten för hospicefiloso-
fin, oberoende av var vården genomfördes, var att åstadkomma en förändring av attity-
der till och vård av döende, något som den etablerade vården inte ansågs ha lyckats med 
på ett tillfredsställande sätt. Det man ville åstadkomma med hospicerörelsen var att er-
sätta bot och läkande med helande/lindrande vård (Randall & Downie, 2006). För att 
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möjliggöra detta formulerades ett antal grundprinciper som tog sin utgångspunkt i en 
helhetssyn på människan.  
 
Centralt i den moderna hospicefilosofin var kärlekstanken grundad i kristna värderingar. 
Två av grundprinciperna var att betrakta döden som en naturlig aspekt av livet och att 
främja livet i vardagen trots dödens annalkande (Stoddard, 1978; Abel, 1986). En annan 
viktig utgångspunkt har varit att döende personer själva skulle få bestämma om sin vård 
och vara delaktiga i beslut så länge de önskade (Carey, 1986). Centralt var att vården 
skulle främja patientens känsla av trivsel och att känna sig hemma. Vårdmiljön förvän-
tades främja patientens möjligheter att tillsammans med sina närstående leva ett så van-
ligt liv som möjligt (Stoddard, 1978; Saunders, 1979; 1981). Rent allmänt uppfattades 
en varierad och flexibel miljö gynna möjligheten att möta patientens behov (Carey, 
1986).  
 
Det som kom att vara utmärkande i jämförelse med övrig vård var ett antal nyckelbe-
grepp som person, holism och delaktighet (Clark & Seymour, 1999). Betoningen på 
holistisk vård var ämnad att uppmärksamma inte enbart de fysiska besvären utan även 
andra besvär (Stoddard, 1978; Saunders, 1981; Clark, 1999). Även om människor har 
vissa gemensamma reaktioner har dessa en specifik innebörd för personen ifråga, då 
denne präglats av hur det egna livet levts (Stoddard, 1978). Relationen mellan vårdgiva-
re och vårdtagare skulle karakteriseras av tillit (Clark & Seymour, 1999). 
 
Ännu en grundprincip var att den döende patienten och dennes familj/närstående betrak-
tades som en enhet för omsorg. De närstående ansågs vara betydelsefulla och deras väl-
befinnande ställdes i fokus. En annan grundprincip var att vården skulle erbjudas perso-
ner med obotliga sjukdomar och att deras familjer/närstående skulle tas om hand av ett 
multidiciplinärt team i vilket även volontärer ingick (Stoddard, 1978; Saunders, 1981; 
Qvarnström, 1993; Ternestedt, 1994; Rasmussen, 1999).  
 
Från att initialt ha haft ambitionen att utgöra ett alternativ till den vård som erbjöds 
inom det medicinska etablissemanget (Clark, 1993) har således hospicevården, genom 
att sprida sina normer och ideal, kommit att inkorporeras i det medicinska etablisse-
manget (Abel 1986; Clark, 1993). Det har lett till att olika modeller för att organisera 
hospicevård har utvecklats, som hemsjukvård, dagvård och vård på särskild avdelning i 
olika kombinationer eller var för sig. Framför allt blev hemsjukvård den överlägset van-
ligaste vårdformen världen över, oftast kombinerad med enheter för inneliggande pati-
enter, inom och/eller utanför det konventionella hälso- och sjukvårdssystemet (Clark, 
1993; Wilson & Kastenbaum, 1997). 
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Kritik har dock riktats mot att hospicerörelsen utveckling och ambition att sprida sina 
ideal till den traditionella vården inneburit en distansering från de tidiga idealen (Abel, 
1986; Clark, 1993). Kritiken har berört rutinisering och byråkratisering (James & Field, 
1992) men också remedikalisering (Clark, 1993). En tolkning av detta är att den tradi-
tionella vården kommit att smitta av sig på hospicevården. Mycket talar dock för att de 
positiva smittoeffekterna på den traditionella vården av döende varit stora. Vården av 
döende har utvecklats, även om fortfarande mycket återstår att göra. Det gäller särskilt 
vården av personer med andra sjukdomar än cancer (jfr WHO, 2004a; 2004b). 
 
När man talar om hospice och palliativ vård i dag refererar man ofta till WHO:s defini-
tion av palliativ vård, vilken ursprungligen har växt fram ur hospicefilosofin (se tabell 
1). Det finns en tydlig överensstämmelse i grundläggande antaganden mellan hospicefi-
losofin och WHO:s definition av palliativ vård. I den senare omnämns dock inte själv-
bestämmandet. Detta kan spegla att den palliativa vården blivit världsomfattande (Wil-
son & Kastenbaum, 1997) och att WHO:s dokument ska vara vägledande för vård i oli-
ka kulturer. Utifrån detta kan nedtoningen av ett västerländskt ideal som självbestäm-
mande förstås. Som framgår av tabell 1 har i den nyare versionen (WHO, 2002) vissa 
förändringar skett. Det palliativa förhållningssättet rekommenderas att tillämpas i ett 
tidigare skede av sjukdomsförloppet tillsammans med behandlingar som även syftar till 
att förlänga livet (cytostatika.-/strålbehandling). Från att palliativ vård haft fokus på 
aktiv helhetsvård har en förändring gjorts till att mer definieras som ett förhållningssätt. 
De olika att-satserna har också placerats i olika ordningsföljd. WHO:s definition av pal-
liativ vård har uppdaterats, vilket troligen speglar sociala och medicinska förändringar i 
samhället av idag. Det förefaller ha skett en glidning i WHO:s definition som kan tolkas 
på olika sätt. WHO har även rekommenderat att det palliativa förhållningssättet ska om-
fatta ett utökat antal personer tillhörande sjukdomsgrupper (WHO, 2004a). 
 

WHO:s nya definition (2002) har också kommit att kritiseras. Ahmedzai och medarbe-
tare (2004) har rekommenderat att skilja på basal och specialiserad palliativ vård, där 
den specialiserade erbjuds av palliativ expertis för patienter med mer komplexa problem 
i livets slut. Patienter har olika behov av vård beroende på var i sjukdomsförloppet de 
befinner sig, vilket inte belyses i definitionen. Blackford (2007) har fört argument om 
att återgå till “rötterna”, då den holistiska inställningen uppfattas vara i farozonen på 
grund av en tilltagande medikalisering av vården. Den utökande möjligheten till pallia-
tiv behandling kan också innebära att patienten bär med sig ett hopp om bot till den pal-
liativa enheten. Det kan innebära att förberedelse inför döden inte sker. Mest utmanande 
är Randall och Downie (2006), vilka anser att WHO:s  definition inte är en filosofi utan 
ett antal attityder som speglar dagens palliativa vård och därjämte har inbyggda motsä-
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gelser. Frågan är om detta är en glidning av värderingar och vad denna förskjutning i så 
fall kommer att innebära för vårdandet inom palliativ vård. 
 

Tabell 1. WHO:s definitioner av palliativ vård år 1990 och 2002. 
 
World Health Organisation 1990 World Health Organisation 2002 

Palliativ vård är en aktiv totalvård för patienter 
med sjukdomar som inte svarar på kurativ behand-
ling. Kontroll av smärta och andra symtom, samt 
psykologiska, sociala och andliga besvär är av 
betydelse. Den palliativa vårdens mål är att åstad-
komma bästa möjliga livskvalitet för patienter och 
familjer. Många aspekter av palliativ vård är också 
tillämpbart i ett tidigare skede av sjukdomen i kom-
bination med cancerbehandling. Palliativ vård: 

Bekräftar livet och betraktar döendet som 
en normal process; 

Syftar inte till att påskynda eller fördröja 
döden; 

Lindrar smärta och andra plågsamma sym-
tom; 

Integrerar psykologiska och existentiella 
aspekter i patientens vård; 

Erbjuder organiserat stöd till hjälp för 
familjen att hantera sin situation under pa-
tientens sjukdom och efter dödsfallet. 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som 
syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter 
och familjer som drabbas av problem som kan 
uppstå vid livshotande sjukdom. Palliativ vård 
förebygger och lindrar lidande genom tidig upp-
täckt, noggrann analys och behandling av smärta 
och andra fysiska, psykosociala och existentiella 
problem. Palliativ vård: 

Lindrar smärta och andra plågsamma 
symtom; 

Bekräftar livet och betraktar döendet som 
en normal process; 

Syftar inte till att påskynda eller fördröja 
döden; 

Integrerar psykologiska och existentiella 
aspekter i patientens vård; 

Erbjuder organiserat stöd till hjälp för 
patienter att leva så aktivt som möjligt 
fram till döden; 

Erbjuder organiserat stöd till hjälp för 
familjen att hantera sin situation under pa-
tientens sjukdom och efter dödsfallet; 
Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt 
för att möta patienters och familjers behov 
samt tillhandahåller, om det behövs, även 
stödjande och rådgivande samtal;  

Befrämjar livskvalitet och kan även på-
verka sjukdomens förlopp i positiv be-
märkelse; 

Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet 
tillsammans med terapier som syftar till 
att förlänga livet såsom cytostatika och 
strålbehandling. Palliativ vård omfattar 
även sådana undersökningar som är nöd-
vändiga för att bättre förstå och ta hand 
om plågsamma symtom och komplikatio-
ner. 

Ref : World Health Organization. Definition of Palliative Care (1990). I: Reflections on palliative care 
(Clark D & Seymore J eds) Buckingham: Open University Press. Svensk översättning av Inga-Lill Käll-
ström Karlsson.
Ref: World Health Organization (2002). Definition of Palliative Care. Hämtat från 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en den 15 July 2008. Svensk översättning av Kenne-
Sarenmalm E, Fürst CJ, Strang P, Ternestedt B-M. (Hämtat från www.nrpv.se/pages/1.asp den 28 oktober 
2008). 
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Utveckling i Sverige 

Utvecklingen i Sverige följer i stort övriga västvärlden. Den svenska debatten om och 
med vilken intention vård vid livets slutskede skall bedrivas har förts från sent 70-tal 
och framåt. Statliga rapporter om vård vid livets slutskede utkom 1977 (SOU, 1977a; 
SOU, 1977b; SOU, 1977c). Ungefär samtidigt publicerades de första avhandlingarna 
inom området (Feigenberg, 1977; Qvarnström, 1978). Dessa studier visade på döende 
människors behov av att få samtala om sitt liv och de frågor närheten till döden väcker. 
Utredningens slutbetänkande (SOU, 1979) argumenterade för att alla patienter skulle 
erbjudas en god vård utan att därmed behöva anknyta till någon specifik vårdfilosofi 
eller speciella vårdenheter.  
 
I den statliga prioriteringsutredningen av vården (SOU, 1995) ansågs den palliativa vår-
den vara ett prioriterat område av samma tyngd som akutsjukvården. Riksdagen fattade 
sedan beslut i enlighet med detta. Det kan dock sägas vara högst tvivelaktigt om detta 
beslut har haft någon större genomslagskraft. Under 2001 (SOU, 2001) kom slutbetän-
kandet från en ny utredning om vård i livets slutskede. En skillnad mot tidigare utred-
ning (SOU, 1979) var att palliativ vård skulle finnas inom alla vårdformer där männi-
skor dör. Ett flertal studier hade till exempel visat att äldre personer och personer med 
andra sjukdomar än cancer inte fick tillgång till en god palliativ vård (t.ex. Rinell Her-
mansson, 1990). Även i denna utrednings förslag kunde skönjas ett visst motstånd mot 
speciella hospice-enheter. Dock poängterades nu vårdfilosofin (det vill säga den pallia-
tiva vårdens filsosofi uttryckt av WHO) vara en nödvändig grund för vården tillsam-
mans med specialistkunnande. Fyra viktiga begrepp, så kallade hörnstenar, i filosofin 
tydliggjordes. Dessa var symtomlindring, kommunikation och relation, familjesystem 
samt teamsamverkan (Beck-Friis & Strang, 2005). Enligt Socialstyrelsens rapport 2006 
finns dock stora kvalitativa skillnader i vården i livet slut beroende på var personen vår-
das och dennes sjukdomsdiagnos. Efter betänkandet har inga övergripande beslut om 
direktiv eller aktiviteter förekommit.  
 
Det finns olika historiebeskrivningar av när och var hospicevården i Sverige tog sin 
början. Ett tidigt exempel beskrivs vara den lasarettsanslutna hemsjukvården i Motala 
(Beck Friis, 1993). Två andra tidiga exempel är starten av Bräcke Helhetsvård och Ersta 
hospice 1982. En av de första landstingsdrivna verksamheterna, Gästhemmet Vitsippan, 
startade 1991 (Ternestedt, 1994) Nästan samtidigt öppnades två stiftelsedrivna hospice, 
Axlagården (1992) och Hospice Gabriel (1994). Utvecklingen av vården, har nationellt 
sett, sedan kommit att utvecklas, och det finns idag ett antal enheter som bedriver hos-
pice eller palliativ vård i Sverige. Nyligen öppnades ett hospice i Sundsvall (Nationella 
rådet för palliativ vård, 2008). Det har funnits och finns en tendens att begreppet hospi-
ce allt mer kommit att ersättas av palliativ vård. År 2008 hade drygt ett hundratal verk-
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samheter anmält sig till det nationella register som upprättats över palliativa verksamhe-
ter. Det är enheterna själva som definierar om de är en palliativ enhet eller inte. Vård-
formerna är varierande och kombinerade och spridda över landet. De mest förekom-
mande är hemsjukvård och team, medan däremot hospice, palliativa enheter och kombi-
nation av hospiceavdelningar med hemsjukvård är färre till antalet. Några särskilda bo-
enden har också registrerats (Nationella rådet för palliativ vård, 2008). Huruvida samtli-
ga självrapporterade vårdformer bygger på hospicefilosofins grunder är svårt att veta.  
 
Ett flertal studier i det moderna samhället har visat på att det främst är patienter med 
cancersjukdomar som fått vård inom hospice och palliativ vård (t. ex. Andershed & 
Ternestedt, 1997; Potter et al., 2003; Arnold et al., 2004), vilket har uppmärksammats 
av WHO (2004a; 2004b). Det har också beskrivits att äldre inte får tillgång till hospice-
vård (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är patienten tillförsäkrad delaktighet i beslut om be-
handling och vårdform. Av vikt är att vara informerad om vilka alternativ som finns att 
välja på. I slutbetänkandet 2001 (SOU, 2001) föreslogs att erbjuda palliativ vård inom 
olika organisatoriska former. Det centrala var dock innehållet och kvaliteten, där centra-
la värden var trygghet och valfrihet. Vem som får vård var är ett angeläget forsknings-
område. Få svenska studier har kartlagd vem som får vård på hospice (Andershed & 
Ternestedt, 1997; Sahlberg-Blom et al., 1998; Ahlner-Elmqvist et al., 2004; Socialsty-
relsen, 2007).  
 

Omsorg – ett centralt begrepp i hospicevård 

Många olika uppfattningar om begreppet omsorg (“caring”) har framlagts inom vårdve-
tenskap. Omsorg har ofta beskrivits som en integrerad del av omvårdnadsvetenskap 
(Meleis, 2007) men också som synonymt med omvårdnadsvetenskap (Wainwright, 
1999). I sin vidaste bemärkelse har begreppet beskrivits utifrån två dimensioner, att 
hjälpa någon praktiskt (“caring for”) och att bry sig om personen (“caring about”) 
(Jecker & Self, 1991; Cronqvist et al., 2004). Framför allt har en förtroendefull och kon-
tinuerlig relation uppfattats som väsentlig i omsorg gentemot patienter i sårbara situa-
tioner (Paterson & Zderad, 1976; Gadow, 1985). Paterson och Zderad (1976) definiera-
de omvårdnadsvetenskap som en närvaro innehållande begreppen vara där och vara
med. Andra beskrivningar av begreppet omsorg inom omvårdnadsvetenskap är som 
mänsklig egenskap (Benner & Wrubel, 1989), som moralisk hållning (Gastman, 1999) 
och som en plikt gentemot dem som inte kan ta hand om sig själva (Gadow, 1985; Mar-
tinsen, 1994; Benner et al., 1996).  
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En omvårdnadsetiker som särskilt analyserat situationer som patienter i utsatta och sår-
bara situationer befinner sig i är Sally Gadow. Under arbetet med denna avhandling har 
Gadows tankar influerat mitt eget tänkande. Det gäller särskilt hennes syn på personbe-
greppet som hon menar är giltigt även när en person har svårigheter att kommunicera 
med omgivningen.  

Ett omvårdnadsetiskt perspektiv 

Gadow använder sig av olika filosofiska ingångar när hon undersöker förutsättningar 
och villkor för omvårdnad i mötet mellan sjuksköterska och patient. Enligt henne 
(1980a; 1989) bör omsorg definieras utifrån en filosofisk utgångspunkt. Hennes reso-
nemang om omsorgsrelationen förs mot bakgrund av Merleau-Pontys  tankegångar om 
den levda kroppen (Gadow, 1980b) och Sartres tankar om “den andre” som subjekt och 
objekt (Gadow, 1980a). Som en underliggande tankestruktur för resonemanget utgår 
Gadow även från Hegels dialektik (Gadow, 1980b). 
 
För Gadow (1980b) är betydelsen av att se människan som kroppssubjekt central för 
omvårdnad. Vi har kroppar, den objektiva kroppen, och vi är kroppar, den subjektiva 
kroppen. Som levd kropp finns vi i världen. Kropp och själv (“body-self”) är två oskil-
jaktiga men inte identiska aspekter som tillsammans bildar en enhet som befinner sig i 
världen. Den levda kroppen är bärare av mina intentioner och är riktad ut mot världen 
och andra. Som levd kropp är vi alltid i en situation som både utgör förutsättningen för 
vårt handlade och begränsar alternativ i det att också vår erfarenhet influerar hur vi för-
står situationen och hur vi ser framtiden an.  
 
Kroppen tas för given och levs mestadels oreflekterat (jag kan ju medvetet rikta min 
uppmärksamhet mot kroppen för att uppmärksamma mig på något särskilt utan att den 
uppmärksamheten påfordras från kroppen). Så länge som kroppen inte kräver uppmärk-
samhet så riktas uppmärksamheten utåt. Denna vår inneboende intentionalitet hör ihop 
med vår livsvärld (Gadow, 1980b). Som levd kropp erfar jag och lever min historia. 
Erfarenhet som reflekteras ger kunskap om världen och andra (Gadow, 1980b). På så 
sätt ger erfarenhet av att vara i världen en specifik, men också med andra delbar, kun-
skapsbank (jfr Benner & Wrubel, 1989).  
 
Som varseblivande kroppssubjekt påverkar vi vår omgivning, men vi påverkas också av 
den. I detta ligger vår förmåga att beröra och bli berörd, vilket också för med sig att ge 
mening åt det som erfars (Gadow, 1980b). Gadow menar att sjukdom påverkar den ana-
tomiska kroppen, men det är personen som levd kropp som upplever vad det innebär, 
som är utöver den organiska nivån (Gadow, 1980b). Hon menar att vid sjukdom kan 
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den ursprungliga enheten kropp-själv splittras. Personen märker att något är fel, följt av 
en medvetenhet att se annorlunda på sig själv och omgivningen, inte bara se utan också 
känna sig annorlunda. Detta att inte känna igen sig kallar Gadow (1980b) annorlunda-
het (“otherness”). Utifrån vad som är rimligt och hanterbart för personen kan denna er-
farenhet resultera i att splittringen kvarstår. Det kan också resultera i en ny helhet ge-
nom att den nya erfarenheten ges mening och möjlighet till en ny enhet mellan kropp 
och själv. Kroppen känns då igen som en del av sig själv, det vill säga personen i fråga 
erfar sig åter som en helhet (Gadow, 1980b). Sjuksköterskan behöver vara medveten om 
och se detta hos patienten för att kunna utforska hur det av patienten meningbestäms 
och hjälpa patienten att finna vägar att överbrygga denna splittring (Gadow, 1985). 
  
Enligt Gadow (1980a) är relationen mellan patient och sjuksköterska ett möte mellan 
två kroppssubjekt. Den viktiga frågan för sjuksköterskan att ställa i detta möte är att 
fråga vem det är hon/han har framför sig som lider (1980a). Att betrakta en annan per-
son som subjekt är för Gadow (1989) att respektera personens frihet, där frihet innebär 
att överskrida det som är givet, det faktiska eller det som är. Gadow (1980a; 1989) in-
troducerar begreppet existentiellt aktivt stöd (“existential advocacy”) med vilket hon 
avser ett moraliskt åtagande för att stärka patientens självbestämmande.  
 

Att leva nära döden 

Denna avhandling har begränsats till att belysa närheten till döden ur ett patient- och 
personalperspektiv, varför närståendes situation inte belyses. Litteratursökningar har 
gjorts med fokus på vuxna personer i en sen palliativ fas, det vill säga personer med 
avancerad cancersjukdom som betraktas vara döende. När det gäller personalens situa-
tion har kunskap sökts om studier som belyser erfarenheter av att arbeta inom hospice- 
eller annan palliativ vård.  

Patientens perspektiv och situation  

De av Weisman (1988) tidigt beskrivna kriterierna på en anständig död (ofta beskriven 
som god död) får stöd av senare empirisk forskning. Med död avses här huvudsakligen 
döendet, de sista veckorna av livet. Grundsynen är att det enbart är personen själv som 
kan bedöma vad som är värdigt för henne eller honom. Avgörande för personens upple-
velse av en god död beskrivs vara om livet och vården är i linje med den enskilda per-
sonens vilja och hur hon kan bevara sin självständighet, sin självbild och sina sociala 
relationer. Ett flertal studier beskriver att ett visst mått av kontroll är centralt för välbe-
finnandet (Sahlberg-Blom et al., 2001; Carter et al., 2004; Volker et al., 2004; Appelin 
et al., 2005; Johnston & Smith, 2006; Nelson-Becker, 2006) inom den ram som sjuk-
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domen och situationen sätter. En förutsättning för självbestämmande är att patienten blir 
informerad om sin situation (Weisman, 1972; Sahlberg-Blom et al., 2000) givet att hon 
eller han önskar det. Kroppen ger signaler om tillståndet, en kunskap som Weisman 
(1972) kallar för mellankunskap (“middle knowledge”). Trots vetskap om sin situation 
kan personen förhålla sig till denna insikt på ett sätt som av andra kan tolkas som att 
personen förnekar dödens närhet. Att en person inte talar om döden är inte detsamma 
som att personen förtränger sin situation, utan det kan vara ett konstruktivt sätt att leva 
med vissheten om dödens närhet (Weisman, 1972; Salander & Spetz, 2002). Att pendla 
mellan tillbakavisande och accepterande av döden kan både vara ett sätt att undvika hot 
och att bevara relationer (Copp & Field, 2002). Studier visar även att det under döendet, 
liksom under livet i övrigt, är vanligt att pendla mellan olika känslor som mellan viljan 
att leva och viljan att dö, hopp och förtvivlan (Feigenberg, 1977; Qvarnström, 1978), 
mellan ögonblick av glädje och ögonblick av sorg (Hutchings, 2007) eller mellan käns-
lor av att “känna sig bra” och att “känna sig sjuk” (Lindqvist, et al., 2006). Välbefin-
nande är möjligt när personen lever nära döden (Rasmussen et al., 2000; Öhlén, 2000). 
 
När det gäller studier som belyser hur patienter vill dö är vanliga svar snabbt och gärna 
i sömnen (Payne et al., 1996), att få vara fri från fysiska symtom och ångest samt ha 
kontroll och känna frid eller ro (Masson, 2002), det vill säga att in i det sista få leva så 
vanligt som möjligt. Ett sätt är då att på olika sätt främja den enskilda patientens själv-
bild och identitet och minimera de hot mot identiteten som kroppsliga och mentala för-
luster utgör och som kan leda till en omdefiniering av identiteten (jfr Nelson-Becker, 
2006). Lindring av symtom och stöd från vårdpersonalen är då centralt (Clayton et al.,
2005) liksom ett fungerande socialt stöd. Stödet hjälpte patienterna att bevara sitt själv 
och att kunna delta i vardagliga aktiviteter (Ternestedt, 1998; Street & Kissane, 2001; 
Vig & Pearlman, 2003; Stephenson et al., 2003; Nelson-Becker, 2006; Melin Johans-
son, 2006). Meningsfullheten i vardagen stärktes bland annat av att ha en funktion att 
fylla eller få betyda något för andra. Hoppets betydelse för en värdig eller god död bely-
ses också (Gresinger et al., 1997; Benzein, 1999; Hutchings, 2007). Livsåskådningens 
betydelse för detta har beskrivits bland annat av Griffiths och medarbetare (2002) och 
Krook (2008). 
 
Det finns även en vilja att få samtala om och förbereda sig inför sin död. I en pilotstudie 
önskade majoriteten av patienterna på hospice att få diskutera sin förestående död. Det 
kunde handla om rädsla för döden, för att få en smärtsam död och för olösta problem 
som rörde familjen (Gruman & Spiegel, 2003). Det är svårt (om alls möjligt) att tänka 
sig in i att man inte ska vara levande. Den sista tiden av livet kan, alla svårigheter till 
trots, ge en inre styrka och en ny balans i det återstående livet (Yedidia & McGregor, 
2001; Öhlén et al., 2002). Studier visar även att det inte är ovanligt att personer önskar 
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förbereda sig inför döden både på ett praktiskt och på ett existentiellt plan. Det kan 
handla om att ordna upp ekonomiska förhållanden och planera för sin begravning för att 
underlätta för de närstående (Vig & Pearlman, 2003; Proot et al., 2004; Goldsteen et al., 
2006). Förberedelserna kan även röra andra existentiella behov, som att få samtala med 
någon om sina tankar (Mcgrath, 2004) om framtiden för partnern (Proot et al., 2004), 
om det levda livet och om vad som väntar efter döden. Existentiella tankar gjorde sig 
ofta påminda vid lugna tidpunkter under dagen (Griffiths et al., 2002), liksom känslor 
av övergivenhet när aktiv behandling avslutats (McKechnie et al., 2007). Alltmer har de 
existentiella behoven kommit i fokus i forskningen, och studierna visar att behoven inte 
tillräckligt uppmärksammats vare sig i vården eller i forskningen (Strang, 2002; Bolm-
sjö, 2002; Sand & Strang, 2006; Sand et al., 2008). 
  
Även om det finns många studier som beskriver betydelsen av det sociala nätverket 
finns även beskrivet hur den som är sjuk kan välja att dra sig undan (McKechnie et al., 
2007) eller ha ambivalenta känslor inför detta. Viljan att delta i det dagliga livet torde 
inte vara oförenlig med en vilja att också dra sig undan. Viljan att dra sig tillbaka kan i 
vissa fall även relateras till patientens kroppsliga tillstånd. Av en studie framgår hur till 
exempel förstoppning vid avancerad cancersjukdom kan ha en stark existentiell ladd-
ning (Friedrichsen & Erichsen, 2004). Den påminde patienterna om att döden var nära, 
något som kunde ge panikkänslor. Patienterna upplevde att deras värdighet kränktes, 
och de drog sig tillbaka från socialt umgänge. Studien är ett exempel på hur kroppen 
och självet utgör en odelbar helhet. Även Lindqvist och kollegor (2004) har beskrivit 
hur patienter med uttalad trötthet upplevde att de kroppsliga begränsningarna var en 
tydlig påminnelse om döden.  
 
När patienter som vårdats inom hospicevård alternativt andra palliativa vårdformer till-
frågats om sina erfarenheter av att vårdas där, visar studier att vården uppskattats (Ingle-
ton, 1999; Cannaerts et al., 2007). Patienter värdesatte sjuksköterskans råd kring sym-
tom och olika praktiska ting. Att få information om sjukdomen och emotionellt stöd var 
också centralt, liksom att sjuksköterskan fanns tillgänglig vid behov (Chapple et al., 
2006). Det beskrivs vara viktigt att känna trygghet, delaktighet och tillit (Werkander 
Harstäde & Andershed, 2004). Relationen mellan patient och sjuksköterska var betydel-
sefull, något som beskrivs av både patienter och sjuksköterskor (McLoughlin, 2002; 
Johnston & Smith, 2006). 
  
Sjuksköterskans perspektiv och situation 

När sjuksköterskor verksamma inom hospice och palliativ vård beskrivit sina erfarenhe-
ter av vad de uppfattar som god vård av döende patienter och närstående handlar det 
främst om att vilja ge omsorg i enlighet med hospicefilosofins principer. Resultaten är 
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på så sätt i överensstämmelse med studier om patientens situation och en god eller an-
ständig död.  Resultaten kan sägas främja postmoderna värden. Som tidigare nämnts 
anses det vara viktigt att främja patientens möjligheter att leva så normalt som möjligt 
fram till sin död och att få ett fridfullt avslut på livet (McNamara et al., 1994; Low & 
Payne, 1996; Payne et al., 1996; Rittman et al., 1997; Rasmussen et al., 1997; Kristjan-
son et al., 2001). Andra värden som beskrivs är att främja patientens möjligheter till 
kontroll och självständiga val i enlighet med personens vilja och behov (Davis & Ober-
le, 1990; McNamara et al., 1994; Payne et al., 1996; Byrne & McMurray, 1997; Krist-
janson et al., 2001). Det innefattar även att vara uppmärksam på om det bakom svårkon-
trollerade symtom även kan finnas existentiella behov (Zerwekh, 1993; jfr Friedrichsen  
& Erichsen, 2004). Genom att fokusera på både livet och döden beskrivs sjuksköterskan 
stödja patient och närstående att skapa mening i situationen (Davies & Oberle, 1990). 
Detta bidrog samtidigt till att vårdandet ur sjuksköterskans perspektiv upplevdes som 
meningsfullt (Rasmussen et al., 1995; 1997). Sjuksköterskan kunde stödja patienten vid 
existentiella frågor genom sin närvaro och samtal (Zerwekh, 1993) och ge tröst (Evans 
& Hallet, 2007). Sjuksköterskan har även en viktig roll i att förbereda familjen inför en 
familjemedlems död (Davis & Oberle, 1990; Zerwekh, 1993; Rasmussen et al., 1997; 
Luker et al., 2000). Sjuksköterskor beskrev också att de ville inge förtroende och kom-
municera med patienten (Kristjanson et al., 2001). Vårdandet av döende patienter har 
även beskrivits via metaforen att följa med på en resa (Barnard et al., 2006; Hjelm et 
al., 2007) och som en balansakt (Thulesius et al., 2003). I studier som berört själva mö-
tet mellan patient och sjuksköterska inom palliativ vård har sjuksköterskor definierat 
mötet som en relation innefattande samarbete (Eakes, 1990), empati (Raudonis, 1993), 
närhet och ömsesidighet (Rasmussen et al., 1995; 1997), terapeutiska samtal (Jones, 
1999; Li, 2004; Green, 2006) samt tillit och samhörighet (Mok & Chiu, 2004). Relatio-
nen innebär således att utveckla ett speciellt band (Rittman et al., 1997) och ett kontinu-
erligt möte där patientens tillstånd följdes (Copp, 1999). Relationen gör det möjligt att 
lära känna patienten och därmed bidra till kvalitativt god vård (Rittman et al., 1997; 
Luker et al., 2000).  
 
Copp (1999) beskrev att sjuksköterskor ofta talade om kroppen och personen som sepa-
rata enheter när de försökte uppskatta om patienten var “beredd att dö”.  Att se, röra och 
vårda kroppen har också beskrivits ge upphov till ett vetande som fungerar som en öpp-
ning till att dela känslor och tankar (Rittman et al., 1997). Patientens lidande kan lindras
genom att han eller hon får uttrycka känslor (Jones, 1999; Öhlén, 2002). I mötet använ-
de sjuksköterskan sig av sina professionella kunskaper och sina personliga egenskaper 
(Rasmussen et al., 1997; Maeve, 1998). Att ”vara där” innebar att vara fullständigt när-
varande med kropp och själ, samt att dela livserfarenheter med patienten, vilket för 
sjuksköterskan upplevs som en meningsfull erfarenhet (Rasmussen et al., 1995; 1997; 
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Rittman et al., 1997; Maeve, 1998; Mok & Chiu, 2004). En ömsesidighet i mötet be-
skrivs. Att hjälpa döende patienter till en god död beskrivs bygga på både professionell 
och personlig mognad, tillfredsställelse med det egna livet (Rasmussen et al., 1997; 
Mok & Chiu, 2004) och en förståelse av det egna livet (Maeve, 1998). Tilläggas kan att 
konsekvenser av en ogynnsam relation i liten utsträckning belysts i studier (Maeve, 
1998). 
 
Påfrestningar i vårdandet   

Tidigt uppmärksammades att sjuksköterskor inom hospicevård konfronterades med pa-
tienters lidande och död, vilket kunde innebära emotionell påfrestning och upplevelse 
av stress (Gray-Toft & Anderson, 1986-87). Flertalet studier som utförts har avsetts att 
identifiera stressorer, demografiska, personliga och arbetsrelaterade, såväl som yttringar 
av stress och copingstrategier i relation till lidande och död. Tidiga studier om stress och 
arbetsbelastning har visat signifikant mindre stress hos sjuksköterskor inom hospice- 
och palliativ vård jämfört med sjuksköterskor inom medicinsk och kirurgisk omvårdnad 
(Foxall et al.,1990) samt intensivvård (Mallet et al., 1991). Även vid jämförelse med 
sjuksköterskor inom onkologi har visats att sjuksköterskor inom hospice- och palliativ 
vård har signifikant lägre risk för arbetsstress (Bram & Katz; 1989; Plante & Bouchard, 
1995-96). En senare studie med enbart sjuksköterskor inom hospicevård visade på en 
generellt låg nivå av arbetsstress (Payne, 2001). Det har också rapporterats att sjukskö-
terskor inom hospicevård har signifikant mindre stress relaterat till lidande och död än 
sjuksköterskor inom medicin och kirurgi (Bené & Foxall, 1991). Andra studier avseen-
de rädslor för döden rapporterade ingen skillnad när sjuksköterskor inom hospicevård 
och traditionella omvårdnadsspecialiteter på sjukhus jämfördes (Carr & Merriman, 
1996) men mindre rädsla för döden hos sjuksköterskor inom hospicevård jämfört med 
sjuksköterskor inom intensivvård (Mallet et al., 1991). Även vid jämförelse med sjuk-
sköterskor på akutavdelningar beskrevs de som var verksamma inom hospice ha mindre 
rädsla för döden än de på akutavdelningarna (Payne et al., 1998). Olika stödinterventio-
ner som rådgivning och handledning har beskrivits vara av betydelse för att undvika 
stress och burnout (Vachon, 1995; 1997; Keidel, 2002; van Staa et al., 2002; Jones, 
2003; Machereth et al., 2005). Sjuksköterskor som fått utbildning i kommunikation 
kände mindre rädsla och var mer trygga i samtal om svåra ämnen med patient och anhö-
rig (Deffner & Bell, 2005). Erfarenhet är en annan inverkande faktor. En “tvingande” 
kontakt som innebär att inte kunna undvika patienten kan leda till att “bli vän med dö-
den” och kan tillsammans med uppskattning och bekräftelse av given vård medföra 
mindre rädsla för död och döende hos sjuksköterskor (Field, 1984). Att arbeta med dö-
ende patienter har också beskrivits som en kontinuerlig process, “att bli van vid” (“ad-
justing”) (Fischer; 1996).  
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Studier har berört att vården av döende patienter kan upplevas som att befinna sig i ett 
spänningsfält mellan att kunna bidra till en god vård och en god död och att hantera 
emotionellt svåra situationer kring förlust och svår död (Rasmussen et al., 1995; 1997; 
Sandgren et al., 2006). Det finns risk att högt ställda ideal kan följas av orealistiska för-
väntningar som kan medföra stress (Bernard & Creux, 2003). Här kan ett väl utvecklat 
värdesystem eller en personlig filosofi ha positiv inverkan på den enskilda sjuksköters-
kans förmåga att hantera patienters lidande och död (Amenta, 1984; Zerwekh, 1993; 
Carr & Merriman, 1996; Byrne & McMurray, 1997; Wright, 2002). Dean (1998) rap-
porterade att svåra och krävande situationer kan av sjuksköterskor verksamma inom 
hospicevård mer uppfattas som en utmaning än som ett hot.  
 
Den nära relationen till döende patienter har framhållits som varande både belönande 
och emotionellt krävande för sjuksköterskan (Graham et al., 2005). För att emotionellt 
orka konfronteras med patienters lidande och död utan att bli emotionellt utmattad be-
höver sjuksköterskan utöver resurser i omgivningen finna egna strategier. Hit hör att 
kunna hantera sina egna känslor. Det behöver finnas möjligheter att lätta på det känslo-
mässiga trycket när arbetet upplevs påfrestande, till exempel genom att ventilera känslor 
med varandra (Sandgren et al., 2006) och känslomässig avsluta relationer med patienter 
som avlidit (Eakes, 1990; Maeve, 1998). Om känslorna inte uttrycks kan det leda till 
emotionell distans till patienterna (Sandgren et al., 2006). För emotionell överlevnad är 
det också av vikt att inte identifiera sig för mycket med patienten (Eakes, 1990; Byrne 
and McMurray, 1997; Maeve, 1998) men också kunna sätta gräns mellan arbete och 
fritid (Rasmussen et al., 1997; Maeve, 1998; Sandgren et al., 2006). Andra sätt att lätta 
på det känslomässiga trycket är genom självreflektion (Maeve, 1998; Sandgren et al., 
2006) men också genom en aktiv, avkopplande fritid (Byrne & McMurray, 1997; Sand-
gren et al., 2006). Förmågan att ta vara på sig själv på olika sätt har betydelse för det 
egna välbefinnandet och för att motverka stress (Bickley, 1998; Rokach, 2005). 
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Sammanfattning 

Av de studier som redovisats i avhandlingens bakgrund framgår att den moderna hospi-
cerörelsen haft inflytande på vården av döende personer världen över. Hospicefilosofin 
har varit en tydlig inspirationskälla för utvecklingen av den palliativa vården. I Sverige 
fanns initialt ett motstånd mot särskilda vårdformer för döende patienter (vilket delvis 
finns kvar). Det är känt att det främst är patienter med cancersjukdom som har tillgång 
till palliativ vård inklusive hospicevård. Särskilt har här äldre personers bristande till-
gång till palliativ vård uppmärksammats. Flera studier belyser vikten av att utveckla 
specifika vårdformer för personer med andra sjukdomar/tillstånd än cancer alternativt 
integrera den palliativa vårdens filosofi i befintliga vårdformer. Målet är att alla ska ha 
tillgång till en god palliativ vård.  Studier om vem som får vård var i livets slutskede är 
därför angelägna.

Studier gällande hur det är att arbeta inom hospicevård/palliativ vård när det gäller ar-
betsbelastning och emotionell stress genomfördes tidigt i hospicerörelsens historia. 
Även om arbetet är emotionellt påfrestande kan det motverkas genom olika strategier 
samt av bekräftelse på att arbetet varit till gagn för patienterna. I den genomförda littera-
turgenomgången har inte studier som följer hospicepersonalens arbete under en längre 
tidsperiod påträffats. I studier där sjuksköterskor inom hospice- och palliativ vård själva 
beskriver vården av döende patienter är det främst relationen mellan sjuksköterska och 
patient som lyfts fram och i mindre utsträckning den personliga kroppsliga omvårdna-
den.  
 
Av studier där patienter som är döende beskriver den sista tiden i livet visar att livet 
nära döden är en unik erfarenhet och kan upplevas både meningsfull och utan mening. 
Studier av patienters upplevelser av att leva nära döden är av betydelse för att möjliggö-
ra att vårdens utformning utgår från patientens värderingar och behov.  
 
Mot bakgrund av detta har syftet med föreliggande avhandling varit att studera verk-
samheten vid en hospiceavdelning från dess öppnande 1991 till och med våren 2005. 
Intentionen har varit att belysa erfarenheter av livet nära döden ur ett personal- och pati-
entperspektiv. 
 
 

                                                                                                                                  33  
33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   



 

 

SYFTE  

Avhandlingens övergripande syfte är att beskriva vilka som vårdas inom en hospice-
palliativ kontext samt att beskriva/utforska och fördjupa kunskapen om hur livet och 
döden framträder för de personer som vårdas och de som vårdar. 
Delstudiernas specifika syften är: 
- att beskriva karakteristika för kvinnor och män som har vårdats på en svensk 

hospiceavdelning under dess första tio år (1992-2001), med fokus på likheter 
och olikheter och eventuella förändringar över tid (delstudie I) 

- att fördjupa förståelsen av hospicepersonals uppfattning om att vårda döende pa-
tienter med fokus på patienters sviktande kroppar (delstudie II) 

- att utforska hospicepersonals tankar, känslor och inställning till att möta lidande 
och död under lång tid (delstudie III) 

- att utforska hur döende patienter med cancer erfar att leva nära sin förestående 
död i en hospicekontext (delstudie IV). 
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MATERIAL OCH METOD 

Kontext 

I detta avhandlingsarbete ingår studier utförda inom hospicevård. I oktober 1991 öpp-
nades en hospiceavdelning som ett led i att erbjuda ett alternativ till obotligt sjuka pati-
enter och deras närstående inom upptagningsområdet. Sedan 1974 fanns lasarettsanslu-
ten hemsjukvård samt så kallade konventionella vårdformer inom universitetssjukhuset 
och inom kommunens särskilda boendeformer för äldre människor med vård- och om-
sorgsbehov. Hospiceavdelningen, tillsammans med den lasarettsanslutna hemsjukvår-
den, bildar idag en palliativ enhet. Upptagningsområdet för den palliativa enheten in-
kluderade år 2005 cirka 274.000 invånare (Nationell statistik, 2006). Det är främst pati-
enter med cancersjukdom som vårdas på hospiceavdelningen. Remittering till den palli-
ativa enheten görs av behandlande läkare. 
 
Platsantalet på hospiceavdelningen var från början 14 men är numera reducerat till 12. I 
teamet ingick initialt läkare (2), sjuksköterskor (13), undersköterskor (13), arbetstera-
peut, sjukgymnast, präst, kurator samt volontär. Antalet har dock varierat över tid. Från 
verksamhetens start har teamkonferenser anordats regelbundet då patientens totala situa-
tion följs upp. I övrigt sker dagliga kontakter mellan de olika teammedlemmarna utifrån 
patientens behov.  
 
Personalen vid avdelningen genomgick initialt ett utbildningsprogram innefattande ut-
formandet av en egen vårdfilosofi utifrån hospicefilosofins mål och WHO:s definition 
av palliativ vård. Vården skulle bedrivas utifrån en hos personalen väl integrerad vårdfi-
losofi och därtill en överensstämmande arbetsorganisation med patientansvarig sjukskö-
terska. Personalens uppgift utifrån denna vårdfilosofi var att främja den sjukes självbe-
stämmande och bedriva god omvårdnad och symtomkontroll och därmed ge förutsätt-
ningar för högsta möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens sjukdom. I vården in-
gick även att ge närstående stöd och omsorg (Ternestedt, 1994).  
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Design  

Avhandlingen har en explorativ och deskriptiv design. Då människors erfarenheter och 
upplevelser var i fokus för kunskapsintresset valdes en kvalitativ ansats för tre av studi-
erna. Då ett ytterligare intresse var att få kunskap om vem som får vård på hospiceav-
delningen utfördes en kvantitativ registerstudie. Studie I är en kartläggning av vilka 
patienter som, inom upptagningsområdet, har fått tillgång till vård på hospiceavdelning-
en under en 10-årsperiod. Studie II, III och IV baseras på individuella kvalitativa inter-
vjuer som har analyserats med stöd av tolkande beskrivning (Thorne et al., 2004). Stu-
die III har dessutom en longitudinell ansats. En översikt över design, urval, datainsam-
lingsmetod samt dataanalys finns beskriven i tabell 2. 
 
Tabell 2. Översikt över avhandlingens fyra studier.  
 

 Studie I Studie II Studie III Studie IV 
Design Deskriptiv 

Jämförande 
Retrospektiv 
 

Deskriptiv 
 
 

Explorativ 
Longitudinell 
 

Explorativ 
Deskriptiv 

Urval Totalundersökning 
av antal avlidna  
666 kvinnor 
555 män 
 

19 vårdpersonal,  
varav 
  9 sjuksköterskor, 
10 undersköterskor 

5 vårdpersonal, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor, 
som deltagit vid två 
intervjutillfällen 
 

11 patienter, 
varav 
  8 kvinnor och 
  7 män 

Datainsam-
lingsmetod 
 

Registerstudie 
 

Individuella   
intervjuer med  
öppna frågor 

Individuella  
intervjuer med  
öppna frågor  
 

Individuella in-
tervjuer med 
öppna frågor 

Tidpunkt  1992.01.01 t.o.m.  
2001.12.31 

November och  
december 2004, 
januari 2005 
 

Hösten 1993  
Hösten 2004 

Hösten 2004 
Våren  2005 
 

Dataanalys Beskrivande  
statistik 
Chi-tvåtest 
 

Tolkande  
beskrivning 

Tolkande  
beskrivning 

Tolkande  
beskrivning 

 

Urval  

Studie I är en totalundersökning som omfattar data för samtliga patienter (n=1221) som 
vårdats och avlidit på hospiceavdelningen under de första tio åren från den 1 januari 
1992 fram t.o.m. 31 december 2001. Studien påbörjades när avdelningen fått full be-
läggning, ett halvt år efter dess öppnande.  

Studie II baseras på intervjuer med de sjuksköterskor (9) och undersköterskor (10) som 
arbetade dag- och kvällstid på hospiceavdelningen hösten 2004 och våren 2005. En av 
undersköterskorna avböjde deltagande. De i studien deltagande var alla kvinnor i åld-

                                                                                                                                  38  
38



 

rarna 23-63 år (md=47) med 1-13 års (md=7) erfarenhet av att vårda döende patienter. 
De hade alla, med undantag av fyra sjuksköterskor, även erfarenhet av vård inom andra 
specialiteter. Merparten av deltagarna arbetade heltid.
 
Studie III omfattar studie II:s intervjuer samt tidigare utförda intervjuer gjorda med 
sjuksköterskor/undersköterskor i samband med avdelningens öppnande. Vid jämförelse 
mellan de två intervjutillfällena, 1993 och 2004/2005, visade det sig att fem av sjukskö-
terskorna och undersköterskorna intervjuats vid båda tillfällena. Dessa fem ingår i denna
studie. Sjuksköterskor och undersköterskor benämns fortsättningsvis vårdpersonal. 
 
Studie IV. Under hösten 2004 och våren 2005 intervjuades 12 patienter (6 kvinnor och 
6 män), varav 7 vårdades på hospiceavdelningen och 5 vårdades inom hemsjukvården. 
Kriterier för deltagande i studien var att patienterna var i sen palliativ fas, hade bevarad 
kognitiv förmåga samt ork och vilja att samtala. Sen palliativ fas innebar att patientens 
död förmodades ske inom några veckor eller någon månad. Den tumörspecifika behand-
lingen var då avbruten (jfr Beck-Friis & Strang, 2005). En patient som vårdades på av-
delningen avböjde deltagande, och en patient bedömdes alltför sjuk vid tidpunkten för 
intervjun och inkluderades därför inte. Av tillfrågade patienter som vårdades inom hem-
sjukvården avböjde ett fåtal deltagande. Det exakta antalet är okänt då sjuksköterskorna 
i några fall inte fört noteringar om detta. Antalet uppskattades dock till högst fyra per-
soner. Under analysarbetet exkluderades en av intervjuerna, då innehållet i förhållande 
till studiens syfte var magert och svårtolkbart.  

Av de sju patienter som vårdades på hospiceavdelningen var fyra kvinnor och tre män. 
En av patienterna (en man) var gift och sammanboende, övriga var ensamstående. För 
kvinnorna varierade åldern mellan 74 och 88 år och för männen mellan 58 och 91 år. Av 
de fyra patienter som vårdades av hemsjukvården var alla gifta och sammanboende. De 
två kvinnorna var 58 och 63 år, och de två männen var 64 och 77 år. Samtliga var i en 
sen palliativ fas av sjukdomen och avled inom cirka en månad efter intervjutillfället. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studie I. Data inhämtades ur sjukhusets slutenvårdsregister. Då studien var retrospektiv 
begränsades val av variabler till dem som dokumenterats i dataregistret. Dessa var kön, 
ålder, diagnos, remitterande enhet och vårdtid. Variabeln civilstånd söktes i patientjour-
naler och hospiceavdelningens lokala register. Både register och journaler fanns till-
gängliga vid den palliativa enheten.     
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Studie II, III. Vårdpersonalen intervjuades i samband med hospiceavdelningens öpp-
nande 1993. Vid intervjuerna användes en intervjuguide med öppna frågeområden om 
hur det var att vårda döende patienter och hur man hanterade detta. Ytterligare ett fråge-
område rörde vårdpersonalens inställning till döende och död och om och hur de hade 
förändrats sedan de börjat arbeta på avdelningen (studie III). Samma frågeområden an-
vändes vid intervjuerna år 2004/2005 men med tillägg av frågor om kroppen (studie II). 
 
I studie II (2004-2005) intervjuades nitton vårdpersonal. Deltagarna ombads berätta om 
hur de uppfattade att vårda döende patienter med sviktande kroppar. De ombads också 
att ge exempel på olika omvårdnadssituationer. Följdfrågor ställdes för förtydligande av 
deltagarnas tankar och för kommentarer. 
 
Studie III bygger på intervjuer med personal gjorda vid två tillfällen (1993 respektive 
2004) och av två intervjuare, en vid varje tillfälle. Följdfrågor ställdes för att skapa en 
förståelse för deltagarnas erfarenheter av att möta döende och död över tid. Intervjuerna 
baserades på de tankar och känslor om döende och död som deltagarna förmedlade. Un-
der intervjun reflekterade deltagarna kring tidigare och nuvarande erfarenheter samt hur 
deras arbete hade påverkat dem. Totalt ingick tio intervjuer i studien, två för varje indi-
vid.  
 
Samtliga intervjuer (II, III) genomfördes på hospiceavdelningen och varierade i längd 
från 40 till 90 minuter. Intervjuerna genomfördes som ett samtal för att stimulera delta-
garnas berättande (Mishler, 1986). Intervjuerna bandades och transkriberades ordagrant 
av respektive intervjuare. 

Studie IV. Datainsamlingen baseras på intervjuer med patienter på hospiceavdelningen 
och inom hemsjukvård. Sex provintervjuer gjordes för att utveckla frågeställningar som 
inbjöd till att berätta om hur det var att leva nära döden. Det resulterade i två frågeställ-
ningar. Den första frågeställningen: Vad var det som gjorde att du kom till hospice? var 
tänkt som en utgångspunkt för samtalet och för att bekanta sig med varandra. Den andra 
frågan löd: Kan du berätta för mig om din sjukdom och hur det är just nu? Vid provin-
tervjuerna hade det visat sig att informanterna gärna berättade om hur de upplevde livet 
nära döden. Följdfrågor ställdes när förtydligande behövdes. I övrigt fick samtalen sty-
ras av patientens ork och önskan om samtalsämnen.  

 
Samtalen fördes i patientens rum på hospiceavdelningen eller i det egna hemmet i en 
lugn och avspänd atmosfär och med en känslighet för patientens situation. Samtalen 
varierade från 25 till 70 minuter. De bandades och transkriberades ordagrant också med 
hänsyn tagen till icke verbala uttryck samt pauser.  
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Dataanalys 

Studie I. Materialet har analyserats med beskrivande statistik. Gruppen kvinnor respek-
tive män jämfördes med avseende på variablerna ålder, kön, civilstånd, diagnos, remit-
teringskälla och vårdtid. Även inom gruppen kvinnor och män har de olika variablerna 
jämförts. Då data var på nominal nivå har chitvåtest använts för att testa skillnaden i 
proportion. Chitvåtest anses lämpligt att använda vid jämförelse av data baserade på 
nominalskala. 

Studie II, III, IV. Analysen av intervjuerna har skett med stöd av tolkande beskrivning 
enligt Thorne och medarbetare (2004). Tolkande beskrivning utgår från ett antal gemen-
samma specifika epistemologiska antaganden utgående från ett postmodernt tänkande: 
1) Det finns ett flertal konstruktioner av verkligheten som kan studeras, då verkligheten 
är komplex, kontextuell och subjektiv. 2) I en intervjusituation interagerar och påverkar 
intervjuare och intervjuperson varandra. 3) Den mångfaldiga verkligheten omöjliggör 
att den kan omfattas av en på förhand fastställd teori, utan teori grundas i data. Metoder 
för datainsamling och analys kan variera. Kännetecknande för tolkande beskrivning är 
induktiva analytiska metoder för att söka förståelse av kliniska fenomen, exempelvis 
som i denna studie vård av döende patienter, och att beskriva resultatet på ett teoretiskt 
användbart sätt utifrån kännetecken, mönster eller strukturer. Analysen resulterar i en 
sammanhängande begreppsmässig beskrivning som exempelvis visar tematiska mönster 
men också självklara variationer inom mönstret som karakteriserar det studerade feno-
menet. Thorne med kollegor (2004) menar att resultatet inte nödvändigtvis behöver vara 
“en ny sanning” men ha potentialen att kunna utgöra ett underlag i patientvården för 
kliniskt verksamma. Själva analysarbetet innebär att förhålla sig öppen till texten genom 
att ställa olika frågor och vara öppen för olika tolkningsalternativ. Det är en fördel att i 
analysprocessens början inte vara för precis och detaljerad i kodningen. Det är av vikt 
att läsaren kan följa den analytiska processen för bedömning om tolkningen är grundad i 
data. Bedömning av studiens betydelse är beroende av om resultatet presenterar data i 
en struktur som visar fenomenet på ett nytt och användbart sätt (Thorne et al., 2004).  
 
Mot bakgrund av ovan utfördes analysprocessen i studierna huvudsakligen på likartat 
sätt, men också skillnader förekom. Hur en analys gått till redovisas för studie III. 
 
Studie II innehöll följande steg i analysen: 

1. Varje utskrift lästes först noggrant igenom i sin helhet för reflektion och en vid-
gad förståelse av dess innehåll.  
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2. Varje utskrift analyserades individuellt och kodades med avseende på att vara 
öppen inför materialet, anteckningar gjordes och breda frågor ställdes om vad 
som berättades med utgångspunkt i studiens syfte.  

3. De initiala koderna granskades kritiskt med frågor: Vad sades här? Vad händer 
här? Vad betyder det? Här fyller frågorna funktionen att bredda för tolknings-
möjligheter.  

4. Genom att alternera mellan del och helhet i texten söktes efter överensstämman-
de och möjliga alternativa tolkningar genom att koder granskades och jämfördes 
utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. Koderna jämfördes först inom varje 
intervju, därefter mellan intervjuerna i syfte att reducera överlappningar och in-
konsekvenser. Tolkningar diskuterades med medförfattare tills överensstämmel-
se erhölls. 

5. Under analysarbetet söktes litteratur inom omvårdnadsvetenskap och närliggan-
de områden i syfte att förfina analysen.  

6. Analysen resulterade i ett huvudtema och fyra subteman. 
 
Studie III. Analysprocessen innehöll två övergripande steg. Som ett första steg analyse-
rades intervjuerna från de två intervjutillfällena åtskilda från varandra. Först analysera-
des de från 1993 och därefter de från 2004 (se analysprocess tabell 3). 
 

1. Varje utskrift lästes först noggrant igenom i sin helhet för reflektion och en 
vidgad förståelse av dess innehåll.  

2. Varje utskrift analyserades individuellt och kodades med avseende på att vara 
öppen inför materialet, anteckningar gjordes och breda frågor ställdes om vad 
som berättades med utgångspunkt i studiens syfte. 

3. De initiala koderna granskades kritiskt med frågor: Vad sades här? Vad bety-
der det? Vad kan jag lära av det? Detta gjordes för att söka mönster i materia-
let, vilket resulterade i preliminära subteman. 

4. Genom att alternera mellan del och helhet i texten söktes efter överensstäm-
mande och möjliga alternativa tolkningar genom att koder och subteman 
granskades och jämfördes utifrån olika infallsvinklar och perspektiv. Koder 
och subteman jämfördes först inom varje intervju och därefter mellan intervju-
erna i syfte att reducera överlappningar och inkonsekvenser. Tolkningar disku-
terades med medförfattare tills överensstämmelse erhölls. Resultatet var en 
preliminär analys. 
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Tabell 3. Exempel på citat, koder och subteman från två intervjutillfällen. 

 Citat koder          subtema 

1993 Att man jobbar så nära döden, det blir 
så påtagligt. Man dör, folk dör. Det 
visste man förut med men det blir så 
påtagligt. Man ser det. 
 

djupare insikt insikt om att döden berör 
även dem 

 Man har kommit att omvärdera saker 
och ting … jag ser saker och ting an-
norlunda än vad jag gjorde tidigare. Ja 
på något vis tar jag till vara på mitt 
eget liv på ett bättre sätt … Jag kan 
leva mer i nuet förut så rullade det på. 
 

förändrade 
värderingar 

livet är här och nu 

 Men bara det ... att ge sig iväg, för det 
är en helt annan värld. Då kommer 
man hem och är PUH och så tar man 
sin bag och så träffar man andra män-
niskor och man pratar om helt andra 
saker då känns det bra… 
 

undvika tänka på 
döden 

skapa en gräns mot döden 
under fritiden 

2004 så definitivt allting … är det slut så är 
det slut va, så det där har nog satt rätt 
stora spår, många … det tycker jag  
 

närhet till döden vara i dödens närhet 

 det är ju det här att man … inte tror att 
man ska göra allting sedan … utan det 
är nu och idag jag lever och kanske 
inte i morgon så det har jag nog börjat 
göra saker istället för att skjuta på 
vissa … det, det har jag,  
 

integrerade 
värderingar 

insiktsfullt leva här och 
nu 

 så det är klart att man tar med sig 
jobbet hem men det måste också vara 
en gräns  
 

undvika att tänka 
på döden 

upprätthålla en gräns mot 
döden under fritiden 

 Det är en trygghet alltså jag känner 
liksom att jag klarar det här jobbet på 
något vis alltså jag har trygghet i mig 
själv också säkert i det här nu i det här 
efter alla år 

känsla av 
självförtroende 

känna tillförsikt inför de 
egna förändringarna 

 

 

Det andra steget i analysen innehöll följande faser: 
5. Subteman från båda intervjutillfällena jämfördes utifrån likheter och skillnader 

för att tydligt identifiera subteman i relation till syftet. Analysen resulterade i 
ett huvudtema för varje intervjutillfälle (1993 respektive 2004). Det första hu-
vudtemat innehåll tre subteman och det andra huvudtemat fyra subteman.  

6. Under analysarbetets söktes litteratur inom det omvårdnadsvetenskapliga fältet 
och närliggande områden för teoretisk förståelse. 
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Studie IV innehöll följande steg i analysen: 
1. Varje utskrift lästes först noggrant igenom i sin helhet för reflektion och en 

vidgad förståelse av dess innehåll.  
2. Varje utskrift analyserades individuellt och kodades med avseende på att vara 

öppen inför materialet, anteckningar gjordes och breda frågor ställdes om vad 
som berättades med utgångspunkt i studiens syfte. 

3. Varje utskrift diskuterades noggrant med medförfattare utifrån vad som tydligt 
framkommit med avseende på initiala koder. Två koder, avgörande händelse 
och trygghet, lyftes ur övrigt material för att analyseras separat. Analysen 
gjordes därefter i tre delar. 

4. Del 1: för att granska innebörden i avgörande händelse i varje utskrift ställdes 
vid omläsning av utskrifterna analytiska frågor: Hur uppfattas den avgörande 
händelsen? Vilken innebörd har den? Vad för behov kom att framträda? Ana-
lysen resulterade i ett tema. 

5. Del 2: för att granska innebörden i trygghet ställdes frågan: Vad betyder trygg-
het för denna patient? Analysen resulterade i ett tema innehållande två katego-
rier. 

6. Del 3: varje utskrift lästes igen för att granska övriga initiala koder. Genom att 
alternera mellan del och helhet i texten söktes efter överensstämmande och 
möjliga alternativa tolkningar genom att koder granskades och jämfördes ut-
ifrån olika infallsvinklar och perspektiv. Koderna jämfördes först inom varje 
intervju och därefter mellan intervjuerna i syfte att reducera överlappningar 
och inkonsekvenser. Analysen resulterade i ett subtema. 

7. Subtemana lästes igen och diskuterades med medförfattare och ett huvudtema 
identifierades. 

 
 

Forskningsetiska överväganden 

Vägledande för denna avhandling är de grundläggande forskningsetiska principerna: 
autonomi, värdighet och integritet samt skydda liv (World Medical Association Decla-
ration of Helsinki, 2008). Personer som befinner sig i livets slutskede betraktas tillhöra 
sårbara patientgrupper (Polit & Beck, 2007). Av det skälet har diskuterats om specifika 
riktlinjer behövs vid forskning på patienter i palliativ vård (Casarett & Karlawish, 
2000). De principer som har utvecklats om informerat samtycke har betraktats som till-
räckliga (Casarett & Karlawish, 2000; Addington-Hall, 2002) men att stor känslighet 
bör iakttas vad gäller informerat samtycke (Aranda, 1995; Addington-Hall, 2002). 
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På hospiceavdelningen gjordes urvalet av patienter i samråd med vårdpersonalen gäl-
lande vilka patienter som kunde tillfrågas om deltagande. I hemsjukvården avgjordes 
detta av sjuksköterskorna. Patienterna informerades både skriftligt och muntligt. Efter 
muntlig information av intervjuare, eller inom hemsjukvården av besökande sjukskö-
terska, fick patienterna skriftlig information. Informationen innehöll förutom studiens 
syfte och tillvägagångssätt information om att deltagandet var frivilligt och alltid kunde 
avbrytas. Information gavs även om att ett nej till deltagande eller avbrytande inte skulle 
komma att påverka vårdens kvalitet. Dessutom gavs löfte om konfidentialitet. För att ge 
de patienter som vårdades på hospiceavdelningen möjlighet att få tänka över eventuellt 
deltagande följdes informationen upp av intervjuaren efter cirka två dagar och förfrågan 
om deltagande gjordes. Möjligheten att ställa frågor gavs vid båda tillfällena. Om in-
formerat muntligt samtycke erhölls avtalades tid för intervju. Inom hemsjukvården följ-
des information upp vid nästa ordinarie hembesök av sjuksköterska, vilket kunde varie-
ra mellan två till sju dagar. Förfrågan om deltagande gjordes vid detta återbesök. Möj-
ligheten att ställa frågor gavs vid båda tillfällena. Därefter tog intervjuaren kontakt med 
patienten för att avtala tid för intervju.  
 

Det är oundvikligt att en studie med döende patienter kan komma att beröra smärtsam-
ma känslor och tankar som kan vara svåra att tala om. Det är därför väsentligt att försö-
ka etablera en förtroendefull relation mellan patient och intervjuare. Här har respekt för 
den enskilde patienten varit vägledande för att inte medverka till ökade svårigheter för 
patienterna. Under intervjun har uppmärksamhet riktats mot verbala såväl som icke ver-
bala signaler som visat på obenägenhet att diskutera vissa ämnesområden, vilket har 
respekterats. Vid tveksamhet har den ledande principen varit att avstå från att fråga vi-
dare (jfr Andershed, 1998; Sahlberg Blom, 2001). Med tanke på patienternas ork har 
under intervjun uppmärksamheten varit riktad mot tecken på trötthet eller att vilja avslu-
ta intervjun, vilket skedde vid ett par intervjuer. Vid ett tillfälle beslöts att inte påbörja 
intervjun då patienten var mycket trött vid avtalad tid. Det har funnits en beredvillighet 
att dela med sig av sina erfarenheter hos patienterna, samt en inre styrka. Forskning har 
visat på att patienter uppskattar att någon lyssnar till deras erfarenheter och upplevelser 
(Hutchinson et al., 1994).  
 

Deltagarna i personalstudierna informerades skriftligt. Informerat samtycke gavs både 
muntligt och skriftligt. Vårdpersonalen har haft möjlighet att ställa ytterligare frågor då 
intervjuaren under längre och kortare perioder följt arbetet på hospiceavdelningen. För 
att upprätthålla konfidentialitet i studie III har i möjligaste mån yrkesposition och ålder 
utelämnats.  
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Studie I var godkänd av forskningsetiska kommittén vid Örebro läns landsting (853/91). 
För studien erhölls tillstånd att inhämta data ur sjukhusets slutenvårdsregister. För att 
erhålla uppgifter om deltagarnas civilstånd gavs tillåtelse att söka i patientjournaler och 
hospiceavdelningens lokala register. Studierna II, III och IV var godkända av klinikchef 
på geriatriska kliniken, av överläkare på den palliativa enheten samt av forskningsetiska 
kommittén vid Örebro läns landsting (500:16 980/98). Ett tillägg gjordes för att få till-
stånd att intervjua patienter inom hemsjukvården.  
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RESULTAT 

Resultaten från avhandlingens kvantitativa studie (I) beskriver vem som fått vård vid en 
hospiceavdelning (patientkaraktäristika) under verksamhetens första tio år. De tre kvali-
tativa studierna fokuserar på hur mötet med döden erfars av personal som arbetat vid 
hospiceavdelningen sedan verksamhetens start (III) och hur det är att vårda döende pati-
enter (II). I den sista studien beskriver elva patienter hur det är att leva nära döden (III). 
Resultaten presenteras i nämnda ordning.  
 
Studie I. En central fråga vid prioriteringar av vård är vem som har bäst nytta av hospi-
cevård och vem som de facto får vård vid hospice. Av tillgänglig forskning framgår 
detta inte på ett entydigt sätt. Denna studies syfte har varit att delvis belysa detta. Karak-
teristika som ålder, civilstånd, diagnos, remitterande klinik och vårdtid har studerats i 
relation till kön för patienter som vårdats och avlidit de tio första åren på en nyöppnad 
hospiceavdelning (se tabell 4). Totalt hade fler kvinnor (666) än män (555) vårdats och 
dött vid hospiceavdelningen. Av männen hade 74,4 % avlidit inom en månad, av kvin-
norna 69,5 %. Medianåldern för både kvinnor och män var 75 år. Av männen var 70 % 
sammanboende, av kvinnorna 49 %. Medianvårdtiden var 14 dagar, för männen 13 da-
gar och för kvinnorna 17 dagar. Patientmönstret visade sig vara stabilt över tid. 
 
Av tabellen framgår att fler kvinnor än män var ensamboende oberoende av om de hade 
en kort eller lång vårdtid. Denna skillnad var statistisk signifikant. Trots att kvinnorna 
oftare än männen hade en cancerdiagnos med ett relativt snabbt förlopp, hade de en 
längre vårdtid. En rimlig tolkning till detta är att det har samband med att kvinnorna 
oftare var ensamboende. I gruppen med lång vårdtid ingick fler kvinnor över 85 år än 
män i samma ålder. Även dessa skillnader var statistiskt signifikanta. Resultaten visade 
sålunda att män oftare än kvinnor hade en partner. Detta torde ha underlättat vård i 
hemmet. Emellertid vårdades många män också på hospiceavdelningen. Orsaken till 
detta framgår inte. Av det förändrade dataregister som infördes år 1999 framgick att 
många av dem som kommit till hospiceavdelningen på egen begäran var män med kort 
vårdtid. Även denna skillnad var statistiskt signifikant. De egna initiativen till vård på 
hospiceavdelningen talar för att personer i behov av vård aktivt sökt eller på annat sätt 
fått kunskap om tillgängliga vårdformer och tagit eget initiativ för att få vård vid hospi-
ceavdelningen.  
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Table 4. Ålder, civilstånd, diagnos remitteringskälla relaterat till kön och vårdtid under tio år på en hospi-
ceavdelning (n=1221).     
 
            KVINNOR            MÄN      
 7 dagar  

och 
mindre 
% 
(n=184) 

8 dagar 
 och mer
% 
(n=482) 

P-värde 
vård- 
mönster 

P- 
värde  

7 dagar 
 och min-
dre 
% 
(n=182) 

8 dagar  
och mer 
% 
(n=373) 

P-värde 
vård- 
mönster 

P-
värde 

Ålder   0.52    0.46  
< 60 14.7 11.6     11.0   8.1     
60-84 73.9 75.3   80.8 84.7   

 85 11.4 13.1     8.2   7.2   
         
Civilstånd   0.08    0.0009  
ensamstående 54.3 78.3  0.27 22.5 36.2  0.0009 
partner 44.6 20.9  0.17 76.9 62.7  0.06 
bortfall   1.1   0.8        0.6    1.1     
         
Diagnos         
tumörlokalisation   0.61    0.25  
köns-specifik1  20.7 25.9   21.4 25.2   
colorectal  15.2 13.1   13.2 12.8   
pancreas  10.3 10.0     7.2   6.2   
lungor    8.7 10.4   11.6 15.0   
lever/gallblåsa 12.0   7.7     9.3   3.5   
urinorgan   6.0   7.1     7.7   5.9   
blod/lymfa   6.0   5.8     6.6   5.6   
oesophagus/ ven-
trikel 

  7.1   6.2     7.2   8.3   

hjärna   2.2   2.5     4.9   5.9   
öron, näsa, hals    0.5   0.6     3.3   2.7   
övriga2    6.0   7.7     6.0   5.4   
icke cancerdiag-
noser 

  4.9   2.3     1.6   3.5   

bortfall   0.4   0.7     0   0   
         
Remitteringskälla3   0.82    0.0137  
sjukhus 66.3 71.8   56.0 68.6  0.07 
HBHC4 25.0 18.5   25.4 20.7  0.44 
primärvård /  
äldreboende 

  0.5   4.3       2.2   4.3     

egen begäran5   8.2   5.2     14.8   5.9    0.03 
bortfall   0   0.2       1.6   0.5     
1 :cancer i fortplantningsorgan (13,9 %) eller bröst (12 %); :prostatacancer  2 mindre vanligt förekommande tu-
mörlokalisationer utan skillnader i kön (hud, buk, ospecifiserat)  3 X2 endast beräknad på åren 1999-2001  4 

HBHC=lasarettsansluten hemsjukvård   5 data endast mellan 1999 och 2001 
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I studie II lyfts vårdpersonalens erfarenheter av att vårda döende patienter fram. Fokus 
är särskilt på vården av patienter med sviktande kroppar (“body care”). Studien visade 
att vårdpersonalen på hospiceavdelningen på olika sätt strävade efter att förverkliga en 
personfokuserad vård, här beskriven i huvudtemat att bekräfta och fånga upp personen 
i den sviktande kroppen. Detta ”mål” är en syntes av följande fyra teman: 1) förstå pa-
tientens erfarenheter av kroppsliga förluster, 2) uppmuntra patienterna till att bevara
kroppsfunktioner och dagliga vanor, 3) identifiera och balansera patienternas behov av 
kroppskontroll och 4) främja ömsint kroppslig vård. Dessa teman kan beskrivas som en 
pågående, delvis överlappande, dialektisk process där vårdpersonalen försöker vara ly-
hörd för patientens fysiska tillstånd och anpassa vården till detta. Det fanns en vilja att 
stödja patienternas självbild genom att anpassa vården till deras behov, önskemål, vär-
deringar och livsstil.  
 
Vårdpersonalen strävade efter att förstå patienternas erfarenheter av kroppsliga förlus-
ter. De försökte fånga den laddning förluster av kroppsliga funktioner hade för den en-
skilda patienten. De använde sig då av sin professionella kompetens i kombination med 
sina tidigare erfarenheter av att ha vårdat döende patienter. Ett mindre vanligt sätt att nå 
förståelse var att försöka föreställa sig hur det skulle kunna vara att själv befinna sig i 
patientens situation. Det fanns också exempel på risken för “överidentifikation”, särskilt 
när patienten till exempel var i samma ålder som vårdpersonalen.   
 
För att uppnå en personcentrerad vård i betydelsen bevarad självbild och självrespekt 
uppmuntrade vårdpersonalen patienterna till att bevara kroppsfunktioner och dagliga 
vanor så länge som det var möjligt i enlighet med patienternas vilja. Nya vanor utveck-
lades även för att ytterligare kunna stärka patientens oberoende och förmåga till kontroll 
av sin kropp. Det kunde till exempel gälla patientens utseende. Enligt vårdpersonalen 
var utseendet viktigt för patienternas självbild. Vissa patienter ville inte se sig själva i 
spegeln och i vissa fall skämdes de över sin kropp. Att ta bort spegeln på rummet be-
skrevs kunna vara till hjälp för någon. I andra situationer krävdes annat kreativt stöd. 
Som centralt beskrevs här vara att bekräfta personen genom att beröra patientens för-
ändrade kropp. 
 
När döden kom allt närmare begränsades patienternas möjlighet att själva utföra sin 
egen vård. Beroendet av andra ökade markant. Detta innebar enligt vårdpersonalen en 
stor förändring i patienternas liv, och för vårdpersonalen blev det viktigt att få veta när 
det var rätt tidpunkt att ta över mer av vården i enlighet med patientens vilja. Vårdper-
sonalen beskrev att de nu var mer inriktade på att identifiera och balansera patienternas 
behov av kroppskontroll.  De var rädda att här kränka patienternas integritet. Att skapa 
en tillitsfull relation var viktigt för att underlätta för patienterna att bevara möjligheter 
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till kontroll samtidigt som de tog emot hjälp. I detta arbete poängterade vårdpersonalen 
betydelsen av att kunna “läsa av” patientens icke verbala signaler när förmågan att ut-
trycka sig verbalt var reducerad. Speciellt utmanande var att möta de patienter som hade 
svårigheter att förmedla sina behov, känslor eller önskemål, vilket framför allt gällde 
patienter som kom till hospiceavdelningen i ett mycket sent palliativt skede. Vårdperso-
nalen beskrev att det var lättare att känna den person de hade “framför” sig om de ut-
vecklat en tillitsfull relation. När detta inte var möjligt var vårdpersonalen mindre nöjd 
med den vård de givit. 

Det fjärde temat med syfte att främja en personfokuserad vård och patientens välbefin-
nande var genom att främja ömsint kroppslig vård. Detta kunde uppnås genom profes-
sionell kunskap, praktisk förmåga och kreativt tänkande såväl som att visa respekt för 
den individuella patientens integritet. Att främja ömsint kroppslig vård beskrevs exem-
pelvis vara att med känsliga händer beröra patienternas ömma och sårbara kroppar, ge 
massage och/eller se till att patienten låg bekvämt i sin säng. Viktigt var att beröra och 
stryka på patienternas sviktande kroppar för att visa att de inte var ensamma i sin för-
ändrade kropp och att kroppen inte var något avskyvärt i omgivningens ögon, även i 
situationer där vårdpersonalen upplevde situationen frånstötande. Vårdpersonalen 
beskrev att detta kunde påverka deras förmåga att arbeta professionellt. För att optimera 
möjligheterna till en personfokuserad vård kunde ett fotografi på patienten före sjukdo-
men vara till hjälp. Av vårdpersonalens beskrivningar framkom att de försökte fånga 
den “gömda” personen i den skröpliga kroppen.  
 
 
Studie III. Att mötet med andra människors sviktande kroppar utmanar personal även 
på ett personligt plan framgår av denna delstudie. Syftet med studien har varit att ut-
forska fem sjuksköterskors/undersköterskors tankar, känslor och inställning till att möta 
lidande och död över tid. De hade arbetat på hospiceavdelningen sedan dess start 1992. 
De blev intervjuade två år efter starten av verksamheten respektive efter 13 år. Vårdper-
sonalens utsagor vid de båda intervjuerna har formulerats via två huvudteman, vilka 
sammantaget visar att vårdpersonalens sätt att tala om mötet med lidande och död har 
förändrats över tid. 
 
Huvudtemat vid det första intervjutillfället (år 1993) formulerades enligt följande: dö-
den som förändringsagent. Huvudtemat var en syntetisering av tre subteman: 1) insikt
om att döden berör även dem, 2) livet är här och nu och 3) skapa en gräns mot döden 
under fritiden. Vid intervjutillfället år 2004 formulerades resultaten i följande huvudte-
ma: döden som en följeslagare i livet, vilket är en syntes av följande fyra subteman: 1) 
vara i närheten av döden, 2) insiktsfullt leva här och nu, 3) upprätthålla en gräns mot 
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döden under fritiden och 4) känna tillförsikt inför de egna förändringarna. Att vårda 
döende patienter lämnade spår i vårdpersonalens personliga liv.

 
Döden som förändringsagent. Arbetet upplevdes både meningsfullt och emotionellt 
slitsamt. Det som gav inspiration var engagemanget i patienterna, vilket också var det 
som uppfattades vara påfrestande. De svårigheter vårdpersonalen upplevde uppvägdes 
dock av att de fick bekräftelse från patienterna. Att så gott som dagligen möta döende 
patienter och deras anhöriga gav upphov till existentiella frågeställningar vilket medför-
de en fördjupad insikt om att döden även berörde dem. Det blev omöjligt att upprätthål-
la föreställningar som att “det händer inte mig”. Vårdpersonalen beskrev sig inte ta för 
givet att livet skulle fortgå som vanligt. Det kunde snabbt förändras. 
 
Det som kommit att beskrivas som den goda döden inom palliativ vård motsvarade till 
stor del hur de själva ville dö. De ville ha tid att förbereda sig inför sin död genom att 
t.ex. samtala med sina närstående. Vårdpersonalen uttryckte även att de i sin aktuella 
livssituation önskade tala med sin familj om hur man kunde förbereda sig inför en fa-
miljemedlems död. Erfarenheterna av både en god och en svår död bidrog till att vård-
personalen tog tag i det egna livet.   
 
Att livet inte kan tas för givet innebar en ökad medvetenhet om att livet är här och nu. 
Denna insikt uppmanade till att ta ansvar för att göra något meningsfullt av sitt liv och 
att leva i nuet. Vårdpersonalen reflekterade över sitt liv, dess mening och vad de vill 
med livet. De beskrev att de gjorde andra prioriteringar än tidigare. Den nära vardagen 
och att värdesätta och glädjas åt de vardagliga händelserna (inkluderande samvaron med 
närstående) och tingen som annars tas för givna blev viktigt.  
 
Engagemanget i patienterna kunde vara svårt att släppa, varför vårdpersonalen brottades 
med att ta arbetet med sig hem eller inte. Ibland beskrevs det som att ta hem vänner, 
men det kunde också vara emotionellt påfrestande. De strävade därför efter att skapa en 
gräns mot döden under fritiden. Behovet att avskärma sig fanns och manifesterades i 
olika strategier som att utöva sina intressen, motionera eller umgås med familj och vän-
ner. Att vara ute i naturen nämndes speciellt som en källa till återhämtande av kraft.  
 
Döden som en följeslagare i livet. Vid det andra intervjutillfället talade personerna på 
ett annat sätt om sina tankar, känslor och inställning till andras lidande och till döden. 
Vid dessa intervjuer framkom även att vårdpersonalen upplevde att hospicevården del-
vis hade ändrat karaktär. Det gällde framförallt att allt fler patienter fick aktiv behand-
ling i lindrande syfte, något som de hade ambivalenta känslor inför.
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Döden var närvarande men föreföll vara mindre dominerande i vårdpersonalens liv. Den 
egna döden var i intervjuerna inte längre lika framträdande, och arbetet beskrevs inte 
utgöra samma emotionella påfrestning. Utsagorna karaktäriserades av en större säkerhet 
i arbetet.  Vårdpersonalens självförtroende i arbetet hade stärkts. Vad gällde det egna 
livet beskrevs att en anpassning hade skett till döden och att döden var en del av deras 
liv. Förhållningssättet till döden var mer avspänt, och vårdpersonalen hade funnit ett sätt 
att förhålla sig till den stora existentiella utmaning som döden utgjorde både för den 
som skulle dö, för närstående och för dem själva. För vårdpersonalen innebar det en 
djupare insikt om att livet inte kunde tas för givet. Döden fanns alltid närvarande på ett 
eller annat sätt. Det innebar att vårdpersonalen på olika sätt försökte förhålla sig till det-
ta på ett livsbejakande sätt. Detta framkom av temat att vara i närheten av döden. Inne-
börden var här en påminnelse om att ta hand om sig själv på ett mer medvetet sätt. Ge-
nom många möten med döende patienter och deras familjer hade vårdpersonalen lärt sig 
mycket, och de beskrev att de genom detta hade utvecklats professionellt och personligt. 
Trots medvetenheten om dödens oundviklighet fanns behov att ta visst skydd mot den 
vetskapen.  
 
Det beskrevs vara viktigt att insiktsfullt leva här och nu och ta tillvara dagarna i varda-
gen och inte skjuta upp önskemål på framtiden. Inställning och värderingar från tidigare 
intervju fanns kvar men föreföll vara mer integrerade. Vårdpersonalen uttryckte djup 
tacksamhet över att få vara tillsammans med sina anhöriga. Andra livsförändringar som 
de reflekterade över var att de hade blivit äldre och mer erfarna, vilket även var av bety-
delse för deras inställning till döden.  
 
Att upprätthålla en gräns mot döden under fritiden genom en aktiv och stimulerande 
fritid var fortfarande av betydelse. Det fanns en klar strävan att hålla arbete och ledig tid 
åtskilda. Arbetet tilläts inte ta för stor del av deras fritid. Att bara gå från arbetet och 
inte göra någonting rekommenderades inte av vårdpersonalen. Det var viktigt att hämta 
kraft ur olika fritidsaktiviteter, och de intervjuade hade skaffat sig fler fritidsintressen 
sedan den förra intervjun. Naturen var fortfarande en betydelsefull kraftkälla. Att ha 
egen tid beskrevs vara av vikt. 
 
Erfarenheten av att ha vårdat döende patienter i så många år avsatte spår både i arbetet 
och privat. Vårdpersonalen beskrev att de hade mognat som personer och att de kände
tillförsikt inför de egna förändringarna. De uppfattade sig ha kompetents att vårda. Er-
farenheten hade gett dem ett ökat självförtroende, speciellt i relationen till patienterna 
men också i förmågan att våga vara sig själv. Att vara behövd, uppskattad och få erkän-
nande för vården, liksom att dela glädje och sorg med patienterna, var en källa till gläd-
je. Arbetet upplevdes inte längre lika emotionellt påfrestande med undantag av vissa 
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speciella tillfällen. Döden beskrevs på så sätt vara en kompanjon i arbetet med inverkan 
på det privata livet. 
 
Studie IV bygger på patienters erfarenheter av att leva nära döden där döden blivit en 
realitet på ett mycket konkret sätt. Ur patienters berättelser av att leva nära döden identi-
fierades tre subteman: 1) när den egna döden blir en realitet, 2) att leva med döden som 
en realitet och 3) behovet av trygghet. Dessa tre subteman sammanfördes till ett huvud-
tema, skapa mening i livet nära döden. 
 
 
Tabell 4. Den egna döden blir en realitet - patienternas varseblivning av en avgörande händelse, innehåll 
och förhållningssätt. 
   
                 Varseblivning                           Innehåll              Behov 
patient Visar sig som Upplevs som Innebörd Konsekvens Behov av  
1 Besked om 

utbredd cancer  
Lurad av sin 
kropp 

Livet klipps av Strävar efter me-
ningsfullhet i en 
krympt tillvaro 

Inte känna sig som en 
belastning 
(vara i det som är) 

2 Besked om 
cancer i sår 
 

Sorg Bortom bot Kan inte förverkliga 
en viktig plan 

Att slippa vara ensam 
(vara i det som är) 

3 Besked om att 
cancern har 
spridit sig 
 

Godtrogen 
tilltro till be-
handling 

Levt och lever på 
övertid 

Kan inte längre hålla 
ifrån sig att livet 
hotas 

Få uppleva frid 
(vara i det som är) 

4 Oväntat besked 
om recidiv efter 
undersökning 
 

Omvälvande Tiden kvar i livet 
osäker 

Städar upp Få bli avlastad ansvar 
(vara i det som är) 

5 Kan inte sova 
pga. ständig 
värk   

Kampen ger 
inte frukt 

Att kampen har 
varit god men 
fruktlös; orkar inte 
se framåt 

Slutar kämpa, börjar 
ta avsked 

Få maken med sig i beslut 
att sluta kämpa  
(göra sig redo) 

6 Benbrott blott-
lägger cancer-
ställen 
 

Tvärslut på en 
aktiv tillvaro 

Isolerad från livet Bilden som ung och 
frisk krackelerar 

Få återgå till sin vanliga 
tillvaro 
(värja sig) 

7 Orkar inte klara 
sig själv 
 

Tär på hennes 
krafter 

Försämrad till-
friskningspotential  

Söker vägar till 
återhämtning 

Få samla krafter 
(värja sig) 

8 Kan inte äta, 
smärtor viker 
inte 
 

Katastrof Det förstörde allt; 
återgå till vanliga 
livet inte möjligt 

Bli medveten om att 
hon är rädd 

Bygga värn mot realiteten 
(värja sig) 

9 Kan inte stå på 
benen 
 

Omöjligt att 
förstå 

Livet blir ovisst Kan inte längre klara 
sig själv 

Få återerövra förmågor 
(värja sig) 

10 Biverkningar 
omöjliga att 
acceptera 
 

Meningslöst 
förlänga livet 

Stå inför ett avgö-
rande val 

Fattar beslut att 
avbyta behandling 

Få känna frid, frihet och 
självförlåtelse 
(vara i det som är) 

11 Berättar inte om 
någon avgöran-
de händelse 

   (göra sig redo) 
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Alla patienter utom en beskrev spontant en avgörande händelse som manifesterade en 
vändpunkt i livet, när den egna döden blev en realitet, för dem. Den avgörande händel-
sen innebar en fördjupad insikt om att döden var nära förestående. Innebörden av denna 
insikt var subjektiv, och de behov som väcktes varierade (se tabell 4). Även för den 
enda patienten som inte beskrev en konkret avgörande händelse var döden en realitet.  
 
När insikten om närheten till den egna döden blev ett faktum, förändrades patienternas 
varande, här begreppsliggjort som att leva med döden som en realitet. Det innebar att 
leva utsatt och i en oviss tillvaro. Tre sätt att vara i livet (markerade med parentes i ta-
bell 4) nära döden kunde då urskiljas. Dessa var: 1) göra sig redo, 2) värja sig och 3) 
vara i det som är. Dessa tre sätt ska inte uppfattas som ett stabilt mönster över tid utan 
som ett uttryck hur tillvaron ter sig nu. Gemensamt för samtliga tre förhållningssätt var 
att bristande ork begränsade patienternas handlingsutrymme. Vardagen strukturerades 
inom en krympande sfär av möjligheter och dominerades av nya rutiner som övervä-
gande rörde den medicinska behandlingen, ätandet och vilan. Hos samtliga fanns, oav-
sett ålder, stråk av sorg över en för tidig död.  
 

Att göra sig redo var ett sätt att vara i livet nära döden. Det innebar att “söka vägar till 
frid”. Detta skedde genom att skapa nya ritualer, få anhöriga att acceptera att döden 
närmade sig eller att få acceptans för begränsning av besök. Omvärlden kunde upplevas 
som ett hot mot friden. Att söka frid innebar också att ta reda på vad som händer med 
den egna kroppen efter döden och att ombesörja det som går att förbereda.  
 
Att göra sig redo tog sig också uttryck i att “klippa av banden” till det tidigare levda 
livet. Det kunde innebära att successivt ta avsked av vardagliga sysslor samtidigt som 
man utförde dessa. Man avslutade eller satte punkt i tanken: “Det är nog sista gången 
jag lägger in lakan i skåpet”. Att “klippa av banden” betydde också att lämna över de 
vardagliga aktiviteter som man ansvarat för till dem som ska leva vidare. Det kunde 
även innebära att ta adjö av vänner och att planera för sina närståendes liv efter den 
egna döden. Några av de döende patienterna tolkades befinna sig i övergången mellan 
att göra sig redo och att vara i det som är men med tyngdpunkten i endera av dem. 
 
Ett annat förhållningssätt var att försöka värja sig från den insikt som väckts i samband 
med den avgörande händelsen. Det kunde ta sig uttryck i en “strävan tillbaka till livet”. 
Vistelsen på hospiceavdelningen sågs som en tillfällighet och som något att komma 
tillbaka till, när och om så skulle behövas. Det kunde handla om att drömma om mirakel 
eller att rehabilitera sig genom att samla på kraft. Man ville fly platsen (hospiceavdel-
ningen) och de egna kroppsliga signalerna, som smärta, med medicinsk hjälp. Att äta 
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och vila var synonymt med liv och därmed mycket väsentligt. Dock kunde vilan också 
vara en påminnelse om att livet ebbade ut.  
 
Ännu ett sätt att vara i livet nära döden var att vara i det som är. Det innebar att patien-
terna “var tillfreds med att vara där man är”. Patienterna kände sig tillfreds med sitt öde 
och fann sig tillrätta i en fysiskt begränsad tillvaro. Att få vara en del i en gemenskap 
och att inte behöva bli lämnad åt sitt öde beskrevs som angeläget. Att vara i det som är 
beskrevs även innebära möjligheter att värna sina intressen men också att ge sig själv 
friheten att öppna sig för nya möjligheter som det inte funnits utrymme för tidigare. 
 
Att vara i det som är karakteriserades som “tillit och förtröstan”. Att vila beskrevs för 
dessa patienter vara rofyllt och vederkvickande. Det gav ork för betydelsefulla kvaliteter 
i vardagen som att bli avlastad ansvar och plikter och att kunna skapa frid och känna sig 
hemma i sig själv.  
 
Patienterna (10 av 12) som levde nära döden berörde spontant behovet av trygghet. 
Tryggheten var en väsentligt grund i deras tillvaro, identifierad som tillgänglighet och 
tillförlitlighet. Trygghet som tillgänglighet bestod i vetskapen om att få hjälp vid behov 
under alla dygnets timmar. Det var även tryggt att veta att vårdpersonalen, utifrån sin 
samlade kunskap om patientens sjukdom och behandling, kunde agera “ombud” mellan 
sjukvården och familjen. Genom detta skapade vårdpersonalen utrymme för patienterna 
att ägna sin tid och kraft till andra aktiviteter. 
 
Trygghet som tillförlitlighet innebar att någon brydde sig om och såg behoven eller att 
känna att de närstående kunde vara trygga i vetskapen om att den sjuke var i goda hän-
der. Det var också att inte bli övergiven utan ha vetskap om att få nödvändig medicinsk 
hjälp, få löftet om besvärsfrihet infriat men också möjligheten att få komma tillbaka till 
hospiceavdelningen om det inte fungerade att vara hemma. Att känna sig trygg med 
löftet om den milda döden, det vill säga att livet skulle ebba ut, lyftes också fram. Att 
vårdas i en välbekant miljö som det egna hemmet, ha en gudstro samt ha en plats att 
komma till efter döden kunde också inge en känsla av trygghet. Innebörden i tryggheten 
var för patienterna att få vara medbestämmande och ha kontroll över tillvaron.  
 
En sammanfattning av resultaten av de fyra studierna presenteras i figur 1. 
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Studie I                                                                         Studie IV 
Jämförelse mellan kvinnor och män                                   Hur erfar döende patienter 
som har vårdats och avlidit på en                                      med cancer att leva nära döden? 
hospiceavdelnings första tio år 
  
 
På avdelningen har 
fler kvinnor än män vårdats 
 
Signifikant fler kvinnor än män har 
varit ensamstående 
 
Signifikant fler kvinnor än män har 
haft cancerdiagnos med kortare 
sjukdomsförlopp 
 
Fler kvinnor än män har haft en 
längre vårdtid 
 
 
666 kvinnor, 555 män, 
 
 registerstudie 
 

 
Skapa mening åt livet nära döden 
 
När den egna döden blev en realitet 
 
Leva med döden som en realitet  
genom att 

- göra sig redo 
- värja sig 
- vara i det som är 
 

Behov av trygghet som 
                - tillgänglighet 
                - tillförlitlighet 
 
intervjuer med 8 kvinnor, 7 män 
 

 
 
Studie II.                                                                       Studie III  
Hur uppfattar vårdpersonal att                                          Hur erfar vårdpersonal att möta lidande och  
vårda döende patienter med                                              död under lång tid? 
fokus  på patienters sviktande kroppar? 
 
 
Att bekräfta och fånga upp personen 
i den sviktande kroppen 
genom att 
 
Förstå patientens erfarenheter 
av kroppsliga förluster 
 
Uppmuntra patienterna till att 
bevara kroppsfunktioner och 
dagliga vanor 
 
Identifiera och balansera 
patienternas behov av 
kroppskontroll 
 
Främja ömsint kroppslig 
vård 
 
 
 
intervjuer med 9 sjuksköterskor, 10 
undersköterskor 
 

  
Döden som förändringsagent 

Insikt om att döden berör även dem 
 
Livet är här och nu 
 
Skapa en gräns gentemot döden 
på fritiden 
 
Döden som en följeslagare i livet 

Till viss del vara i närheten av döden 
 
Insiktsfullt leva här och nu 
 
Upprätthålla en gräns gentemot döden 
under fritiden  
 
Känna tillförsikt inför de egna 
förändringarna 
 
intervjuer med 5 vårdpersonal  
 

 
Figur 1. Sammanfattning av avhandlingens resultat 
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DISKUSSION 

Vara i en gränssituation  

I genomsnitt dog en patient var tredje dag på hospiceavdelningen under verksamhetens 
första tio år (I). Några bland vårdpersonalen har under hela denna tid arbetat i denna 
miljö (III). De beskrev vid första intervjutillfället att en tydlig förändring inträffade med 
dem själva när de började arbeta på hospiceavdelningen. Att dagligen vårda döende 
patienter gav upphov till existentiella frågeställningar där de ställdes inför andras död 
men också inför den egna döden, en fördjupad insikt om att döden även berör dem (jfr 
Rasmussen et al., 1997). De kunde inte, som det omgivande samhället, undvika att låta 
döende och död få en framträdande plats i sina liv. Tidigare, kanske oreflekterade före-
ställningar om döden och rädslan inför det okända blev nu medvetna. Filosofen och 
psykologen Irvin Yalom (1980) har beskrivit fyra grundläggande mänskliga villkor som 
utgör en utmaning för människans existens, varav döden är ett. I allmänhet uppfattas 
döden som att förlora sig själv (jfr Weisman 1972), vilket är förenat med dödsångest, 
medan dödsfruktan är fruktan för konkreta händelser inför döden. Dödsångest aktualise-
ras utifrån det faktum att vi alla ska dö, vilket många kan tala om, men också när insik-
ten drabbar att man själv snart ska dö. Enligt Yalom (1980), som förutsätter en grund-
struktur som formar vårt psykiska liv på ett undermedvetet plan, är dödsfruktan och 
försvarsmekanismer mer vanligt förekommande än en ren form av dödsångest, som in-
nebär en obeskrivlig skräck. Han menar att dödsfruktan har stor betydelse för vårt inre 
liv, även om detta inte är medvetet för oss. I intervjuerna med vårdpersonalen framkom 
inga tecken på dödsångest (III). Däremot beskrev vårdpersonalen rädslor, då vissa situa-
tioner väckte rädsla inför en hotfull förlust (III).  
 
En bearbetning av den egna döden beskrevs. Vårdpersonalen (III) berättar om hur de 
själva tänker sig att en god död skulle vara för dem själva, ett eget individuellt projekt 
(jfr Walter, 1994; Giddens, 1999). Vad som för dem framstår som den goda döden 
överensstämmer med vad som uppfattas vara en god död i det senmoderna samhället 
(Emanuel & Emanuel 1998; Mak & Clinton 1999; Chochinov et al., 2002; 2004). Enligt 
Weisman (1972) är det svårt att tala om döden annat än i abstrakta termer. Han beskri-
ver vad han kallar den primära paradoxen, med vilket menas motsägelsen i att medge att 
döden drabbar oss alla till att tydligt uppfatta sin egen död. Ett accepterande av den egna 
och andras död menar han är oundvikligt för att vara mindre rädd att ta upp ämnet till 
diskussion. Att medvetandegöra sitt eget förhållningssätt till döende och död är nödvän-
digt enligt Wyatt (1993) för att hantera och kunna vara ett stöd till döende patienter. Vid 
det andra intervjutillfället talar vårdpersonalen (III) om att de känner sig mer kompeten-
ta och trygga i relationen till patienterna. Här kan det faktum att de har reflekterat och 
formulerat tankar om sin död bidragit.  
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Att konfronteras med den egna möjliga döden innebar för vårdpersonalen att tvingas ta 
ställning till sitt eget liv (III). De funderade över livets mening och vad de ville med 
livet. För att undvika att konfronteras med fruktan för döden utvecklar de flesta männi-
skor strategier som kan vara baserade på förnekande eller en önskan om att uppnå en 
symbolisk odödlighet. Yalom (1980) kallar detta särskildhet (“specialness”), med vilket 
menas tron på att man själv är osårbar. Det är denna särskildhet som utmanas för vård-
personalen. Yalom (1980) argumenterar för att liv och död är ömsesidigt beroende av 
varandra, så att döden finns som ett obestridligt faktum i livet och att döden inte är me-
ningslös. Den vetskapen initierar upptäckten av autenticitet i mänskligt liv. Insikten om 
döden kan resultera i personlig utveckling, vilket vårdpersonalen beskriver vid det andra 
intervjutillfället (III). Detta har också visats i andra studier (Ramussen et al., 1997; Ma-
eve, 1998; Mok & Chiu, 2004). Vår studie skiljer sig dock från tidigare studier genom 
att den speglar en period på drygt tio år.  
 
Vårdpersonalen reflekterade över att ta ansvar för sitt liv, de gjorde omprioriteringar av 
vad som var väsentligt och blev medvetna om för dem viktiga värderingar och att livet 
är här och nu (III). Att utöva sina intressen, motionera och umgås med familj och vän-
ner fick en annan betydelse. Det var också viktigt att bilda en gräns gentemot döden, det 
vill säga att hålla arbete och fritid åtskilda. Även filosofen och psykiatrikern Karl Jas-
pers (1963; 1971) har intresserat sig för människans existens och död. Människan går in 
i och ur situationer, men hon befinner sig alltid i en situation. Jaspers skiljer mellan van-
liga situationer och gränssituationer. Vanliga situationer är de som är möjliga att få 
grepp om, kan jämföras med andra upplevda situationer och går att gripa in i och forma. 
En gränssituation, till skillnad mot en vanlig situation, går inte att förändra, utan det 
enda man kan göra är att låta den framträda. Både vårdpersonalen och patienterna “vis-
tas tillsammans” med döden, men på olika sätt. Vårdpersonalen (III) kan sägas ha be-
funnit sig i en gränssituation då de började arbeta på hospiceavdelningen. Att möta 
andras död väckte tankar om den egna döden, vilket ledde till att de reflekterade över 
sina liv. Medvetenhet om och aktualisering av döden är enligt Jaspers att vara i en 
gränssituation, vilket innebär att inte kunna se vad som finns på andra sidan gränsen. 
Den utmärks av en överhängande upplevelse som i grunden skakar om människan, som 
är omöjlig att undvika. För att det ska vara en gränssituation fordras att människan böjer 
sig för det som sker och tar det till sig som sitt eget. För vårdpersonalen innebar detta en 
insikt om den egna dödligheten. Även patienterna (IV) kan sägas befinna sig i en gräns-
situation (jfr Schuster, 2006) där gränssituationen för dem innebar en insikt om att den 
egna döden var nära förestående, en situation som patienterna beskrev som en avgöran-
de händelse följt av en vändpunkt i livet (IV). Vid denna händelse upplevdes döden som 
en realitet. När döden blev en realitet fick tillvaron nya innebörder och specifika värden 
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att bevara och försvara. De hade att ta ställning till sitt återstående liv och vilka möjlig-
heter som nu stod till buds. Patienternas varande förändrades på så sätt att de nu befann 
sig i en utsatt och oviss tillvaro. Vardagen kom att domineras av nya rutiner, ett krym-
pande handlingsutrymme och sorgen över en för tidig död.  
 
 

Vara sig själv i ett nytt vardagligt liv  

Patienternas sätt att hantera sin tillvaro i livets slut har beskrivits via tre olika mönster, 
sätt att vara i livet nära döden (IV). Man kunde hantera tillvaron genom att göra sig 
redo och att vara i det som är: Dessa patienter kan sägas vara i en gränssituation där de 
accepterat sitt öde (Jaspers, 1963; 1971). De hade kontroll över sin situation, och hade 
en för dem acceptabel självbild i betydelsen att de kände igen sig själv (“sense of self”).  
Något annorlunda var det för dem som värjde sig. För dem innebar den avgörande hän-
delsen att livet och den för givet tagna framtiden i ett längre perspektiv var oviss, då 
insikten om att de levde nära döden var påtaglig. De ville inte konfronteras med att de 
skulle dö. Det viktigaste var att bevara sin självbild i betydelsen “att hålla sig samman”. 
Detta för att få behålla hoppet om en återgång till livet och hålla det levande. Till viss 
del kan sägas att de upprätthöll något slags “särskildhet”. 

Vid andra intervjutillfället med vårdpersonalen (III) fanns insikten om dödens närvaro i 
deras liv, men nu mer i bakgrunden. Känslan av att livet inte kunde tas för givet var mer 
integrerad i deras hållning jämfört med elva år tidigare. Detta har beskrivits som att in-
siktsfullt leva här och nu.  För vårdpersonalen kan döden sägas ha blivit en ”följeslaga-
re” i vardagen medan det för patienterna alltid var “premiär”. För patienterna och vård-
personalen har dock döden förefallit varit en förändringsagent som ändrat inriktningen 
på deras liv. 
 
 
Vårdandet i gränssituationer  

Relationsinriktat vårdande 

I studie II beskriver vårdpersonalen hur de strävar efter att förstå patienternas erfarenhe-
ter, till exempel av att förlora kroppsliga funktioner. De samlar in information om den 
döende personen för att kunna bistå patienten utifrån hans/hennes behov. Att lära känna 
patienten och i omvårdnadsarbetet vara omtänksam om personen beskrevs vara väsent-
ligt för patientens upplevelse av att bli vårdad (jfr Tanner et al., 1996). För vårdpersona-
len var det av vikt att skapa en relation och därmed lära känna patienten. Det var genom 
relationen som patienterna framträdde som personer för vårdpersonalen (II, III). Perso-
nen och inte sjukdomen var i fokus för omvårdnaden (jfr Stoddard 1978; Saunders, 
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1979; WHO, 2002). Att känna personen sågs som en förutsättning för att kunna få kun-
skap om patientens önskningar och behov. Det sågs också som en förutsättning för att 
kunna främja patientens möjligheter att bevara sin självbild och integritet. Att känna 
personen (“knowing the person”) är ett centralt begrepp som lyfts fram i omvårdnadslit-
teraturen som en förutsättning för individuell vård (Radwin, 1995; Tanner et al., 1996; 
Coker, 1998) men också specifikt vid vård av döende patienter (Luker et al., 2000). 
 
När vårdpersonalen beskriver relationen mellan vårdaren och patienten, så görs detta 
främst utifrån relationsskapande aspekter (II). Den patient som vårdpersonalen oftast 
talar om är den kommunicerbara patienten (II, III). Det är vanligtvis så vi lär känna per-
soner. Människan identifierar sig själv och andra genom de relationer hon ingår i. Här 
intar språket en dominerande roll. Utifrån det följer att världen inte enbart existerar i 
medvetandet hos individen eller i betraktarens öga utan världen skapas i social interak-
tion. Språket blir det “verktyg” genom vilket vi formar vår verklighetsupplevelse, tan-
keverksamhet och jaguppfattning (Berger & Luckman, 1967). Detta väcker frågor om 
mötet och personbegreppets innebörd. De två huvudsakliga positionerna gällande per-
sonlig identitet grundas på någon form av psykologisk kontinuitet eller någon form av 
kroppslig identitet (Mak, 1998).  
 
Ingrid Snellman (2001) har i sin avhandling studerat innebörder i det autentiska profes-
sionella mötet: Hon beskriver personbegreppet utgående från mentala egenskaper. Det 
unika som skiljer människor åt är till exempel minnen, intressen, önskemål och värde-
ringar. Att få kännedom om en person, menar Snellman (2001), kan ske genom att pati-
enten själv verbalt förmedlar sig. Hon diskuterar vidare att en persons självbild varierar 
över tid, vilket betyder att det är viktigt att vara öppen för och möta patienten som den 
han/hon beskriver sig vara. Det är också viktigt att ta under övervägande patientens för-
handenvarande förutsättningar och prioriteringar, det vill säga att respektera patientens 
vilja. Applicerat på vårdande innebär detta en omvårdnad som är inriktad på att följa 
patientens eventuella förändringar i behov och önskemål. När vårdpersonalen (II) be-
skriver förändringar hos patienterna är det främst de kroppsliga förändringarna som 
avses. Om och när patienterna ändrar önskemål framgår inte av intervjuerna. Det behö-
ver inte betyda att inte detta sker eller att vårdpersonalen inte uppmärksammar detta. 
För vårdaren innebär ett autentiskt möte, enligt Snellman (2001), att möta patientens på 
hans eller hennes villkor med ett hänsynstagande till olika personförmågor. Det är då 
viktigt för vårdaren att kunna skapa en dialog, stödja patienten men också skydda och 
bevara det som är annorlunda (unikt och särpräglat) hos patienten. Ömsesidighet, accep-
tans och bekräftelse beskrivs vara det som karakteriserar ett autentiskt möte. Det som 
beskrivs är en jag:du-relation, det vill säga ett möte mellan subjekt (Snellman, 2001).  
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Vårdpersonalen erfor situationer där de uppfattade sig ha svårigheter att lära känna pati-
enten. Här hade patienternas allmäntillstånd och vårdtidens längd betydelse (II). Vård-
personalen beskrev sig erfara begränsningar i relationen till patienterna när dessa var 
mycket svårt sjuka och inte kunde kommunicera sin vilja (II). Här finns det en fara med 
ett personbegrepp där uppmärksamheten främst är riktat mot en medveten och verbal 
patient. Snellman (2001) tar upp denna problematik med att det inte alltid är möjligt att 
möta personen. När personen inte verbalt kan kommunicera kan vårdaren genom att 
observera ansiktsuttryck ändå få viss kunskap om patienten som person. I de situationer 
när patienten skulle kunna uppfattas vara “en icke-person”, det vill säga inte uttrycker 
sig verbalt, menar Snellman (2001) att människovärdesprincipen bör vara vägledande. 
På så sätt skiljer hon på begreppen människa och person. Här kan riktas kritik mot att 
patienten som unikt subjekt blir åsidosatt. 
 
För att inte åsidosätta patienten som person försökte vårdpersonalen fånga in personen 
och hans/hennes erfarenheter för att förstå hans/hennes situation. Det fanns situationer 
när de uppfattade att de inte kunde nå fram till patienten, vilket för dem innebar ha in-
verkan på deras vårdande (II). Benner och medarbetare (1996) pekar på att det finns 
gränser för vad som kan bli känt om patienten. Detta är i hög grad situationsbundet och 
påverkas av tid, den kliniska situationen och relationen till patient och närstående. Det 
handlar inte enbart om att “läsa patienten” utan att “läsa en situation”. Benner och Wru-
bel (1989) betonar kontextens betydelse för att patienten ska kunna erfara sig “om-
brydd” (“cared about”). Vårdpersonal har att vara uppmärksam på patientens sjukdoms-
upplevelse men också på hur patienten förstår sina besvär och vad detta inneburit för 
patienten. Kunskap om detta bidrar till att se patienten i sitt sammanhang. Med ett per-
sonbegrepp med tonvikt på mentala egenskaper blir i de situationer då patienten inte kan 
kommunicera verbalt frågan: Vem är jag om jag inte kan berätta om min situation? En 
människa förändras under sin levnad och olika aspekter av en person framträder i olika 
situationer. Berger och Luckman (1967) menar att identiteten inte är något man äger 
eller som är en gång för alla given, utan interaktion med andra är nödvändigt för beva-
rande och uppbyggnad av jaget och den sociala verkligheten (världen). Människor är 
inte förutbestämda att handla på ett speciellt sätt utan måste skapa den mening som gör 
det möjligt för dem att förstå och ta sig fram i livet. För vårdpersonalen innebär det att 
vara uppmärksam på och vara öppen för vad som för patienten framstår som angelägna 
behov och problem. 
 
I den moderna västerländska traditionen är en individs medvetande det essentiella i per-
sonbegreppet, vilket kan bli problematiskt i situationer där medvetandet är sänkt eller 
inte är möjligt att nå. Ett flertal författare (t.ex. Gadow, 1980a; 1989; Lawler, 1991) har 
visat att personal under utbildning och i yrkeslivet kan socialiseras till att betrakta krop-
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pen som ingenting mer än en kropp. Det är därför av betydelse hur personbegreppet 
uppfattas. Ett annat synsätt på personbegreppet är att se den andre som ett kroppssub-
jekt, vilket ger ett annat perspektiv på relationen. Gadow (1980a; 1989) menar att rela-
tionen mellan patient och sjuksköterska är ett möte mellan två kroppssubjekt, det vill 
säga att både sjuksköterskan och patienten är delaktiga i relationen (1980a; 1985; jfr 
Snellman, 2001). Det är denna intersubjektivitet som innebär att sjuksköterskan ska 
kunna uppfatta patientens lidande och specifika behov (jfr Aranda & Street, 1999). 
Sjuksköterskans uppgift är att på olika sätt och i dialog bistå patienten i att få uttrycka 
vad som är viktigt och meningsfullt i en viss situation (Gadow, 1985) och underlätta för 
patienten att besvara den enligt Gadow viktiga frågan: “Vad betyder det att mitt liv är i 
fara?” (Gadow, 1980a, s. 98). Det liv som här är i fara är det liv som patienten tidigare 
levt och som kanske inte längre är möjligt att leva på samma sätt som tidigare. Att vara 
delaktig i att patienten definierar sin situation och vad den innebär utifrån patientens 
subjektiva erfarenhet är enligt Gadow (1985) att ha omsorg. Omsorg är förenat med att 
skydda och upprätthålla mänsklig värdighet. Det är patienten själv som utifrån sin levda 
erfarenhet ger innebörd i vad värdighet innebär för honom/henne. Sjuksköterskans upp-
gift är att skydda patienten från att reduceras till ett objekt. Viktigt är då att vårdaren 
kan vara sig själv, det vill säga vara “samlat” närvarande. Särskilt viktigt är det i de si-
tuationer där patientens aktuella levda erfarenhet inte är i fokus, exempelvis i samband 
med undersökning och behandling (Gadow 1985; 1989). Här dislokaliseras kropp och 
själv.  
 
Personalen talade mycket litet om den egna sårbarheten som ett hjälpmedel till att för-
stå/nå patienten (II). Att vara öppen för patientens levda erfarenhet är för sjuksköterskan 
att också öppna sig för sin egen sårbarhet. För Gadow (1980a) finns ingen motsättning 
mellan att vara professionell och att vara personlig. De är båda aspekter av sjuksköters-
kans levda erfarenhet. Det finns dock en skillnad dem emellan. För patienten är sjuk-
domen en personligt levd erfarenhet som påverkar hur livet erfars. Sjuksköterskan, som 
inte har den omedelbara erfarenheten, kan genom att efterfråga patientens levda erfa-
renhet, med ett reflekterande förhållningssätt, försöka förstå ur flera synvinklar hur pati-
enten meningsbestämmer situationens innebörd och patientens reaktion (Gadow, 1985). 
Sjuksköterskans fokus är då på patientens levda erfarenhet (Gadow, 1985). Enligt Ga-
dow (1980a) är det av större betydelse för patienten att sjuksköterskan kan bidra till att 
lindra än att dela den andres erfarenhet. Att dela erfarenhet genom omedelbar empati 
som utgår från eget oreflekterat erfarande och inte från den andre menar Gadow (1985) 
är att i förlängningen inte se den andre som särskild, ett subjekt. Likaså om sjuksköters-
kan placerar sig själv som ett raster fråntas patientens möjlighet att få vara särskild (dig-
nity), då patientens egen erfarenhet inte blir sedd. 
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I intervjustudien med patienterna (IV) framkom inte att patienterna strävade efter att 
lära känna vårdpersonalen närmare som personer. För patienterna tycktes det primära 
vara att hålla ihop sitt liv. Vårdpersonalens relationsskapande kan tolkas som att de 
möjliggjorde för patienterna att få utrymme för sina behov och att få känna sig sedda. 
Genom att samtala tänkte sig vårdpersonalen att patienterna kan skapa sina berättelser 
och på så sätt vårda sin självbild, att kunna känna igen sig själv. Detta framgick av 
vårdpersonalens berättelser (II, III). Att få berätta om sig själv och sitt liv har beskrivits 
som stödjande för självbilden i livets slut (Ternestedt, 1998; Öhlén, 2000; Melin-
Johansson et al., 2006 ). 
 
Den tysta patienten, den “gömda” personen och vårdtidens längd 

Vårdpersonalen (III) beskrev att många patienter blev sent remitterade till hospiceav-
delningen. De var då i ett tillstånd av så uttalad trötthet att möjligheterna att få vägled-
ning av patienten om hans/hennes behov var små. För patienter där tiden gav utrymme 
för kunskap om patientens unika behov och önskemål och där döendeprocessen kunde 
följas över tid uppfattade vårdpersonalen att de hade större möjlighet att ge en god vård. 
De situationer som framför allt tycktes väcka frustration var när de inte hade möjlighet 
att lära känna patienten, exempelvis när denne kom i sent skede, när patienten inte ville 
ta emot erbjuden vård eller när lidandet inte gick att lindra på önskvärt sätt. Vårdperso-
nalen uttryckte här att given vård blev av mindre god kvalitet (II). De kände sig då osäk-
ra på vad som gagnar patienten bäst. En möjlighet som vårdpersonalen (II) uppfattade 
sig ha till sitt förfogande i dessa situationer var att höra med närstående för att få hjälp 
att möta patientens behov. Enligt Gadow (1989) ställer det krav på att den närstående 
har känt patienten länge och vet vad som är väsentligt för denne om patientens behov 
ska kunna mötas och tillgodoses i situationen. En andra möjlighet är att använda något 
slags generell referensram utifrån kollektivt sunt förnuft (“collective common sense”), 
exempelvis någon generell etisk eller professionell ståndpunkt. Enligt Gadow (1989) 
kan detta resultera i ett paternalistiskt synsätt om det används fel.  
 
Även om vårdpersonalen beskrev att de förmådde läsa av patienten kroppsliga signaler, 
uppfattades det inte som tillräckligt för att ge god vård (II) då de saknade patientens 
“röst”. De beskrev svårigheter att skapa en relation med den tysta patienten – där ingen 
information kunde fås från patienten (II). Gadow (1989) menar att i denna situation prö-
vas sjuksköterskans existentiella stöd gentemot patienten på ett avgörande sätt, det vill 
säga vilken innebörd en omsorgsrelation har för sjuksköterskan. För de patienter som 
inte kan uttrycka sig är patientens enda röst den subjektiva kroppen (Gadow, 1989). Det 
som möjliggör att ge den tysta patienten röst är då att sjuksköterskan erfar den egna 
kroppen som en del av sin subjektivitet. Genom att då vara nära patienten fysiskt finns 
möjligheten att fånga patientens stämningsläge. Vad som då framstår som behov kanske 
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just är att få oro minimerad (Gadow, 1989). Denna kunskap kan aldrig bli definitiv utan 
finns enbart i ögonblicket. Den måste varje gång formuleras av sjuksköterskan utifrån 
en bedömning av hur hon/han i ögonblicket uppfattar hur patienten upplever sin situa-
tion. Frågor som Vad ser jag?, Vad oroar mig?, Vad förväntar jag mig? bör ställas. Ga-
dow (1989) poängterar att det kräver tid och ett personligt engagemang att uppnå en 
vardaglig förtrolighet.  

Vårdpersonalen beskrev hur de vårdade kroppen och att de såg detta som viktigt. Resul-
tatet i studie II pekar dock på att det fanns situationer där vårdpersonalen uppfattar att 
patientens förändrade kropp blir ett “hinder” för att se patienten som helhet. Det fanns 
en strävan efter att överbrygga det hinder som patientens kropp ibland utgjorde för dem. 
De använder därför olika tillvägagångssätt för att återskapa och vidmakthålla den per-
son de har framför sig. En aktivitet som kan sägas fungera som ett terapeutiskt hjälpme-
del för vårdpersonalen var fotografier tagna på patienten innan sjukdomen avsatt 
kroppsliga spår. När kroppen var mycket förändrad kunde ett sådant fotografi underlätta 
för vårdpersonalen att vårda patientens förändrade kropp och upprätthålla något som 
varit. Det kan också vara en hjälp för patienten att ”fortsätta sin berättelse” (Frank, 
1995; Jenko et al., 2007:Lavoie et al., 2008). Ett annat terapeutiskt hjälpmedel var be-
röring. Vårdpersonalen beskrev att det var betydelsefullt att kroppsligen beröra patien-
ten, så att denne inte skulle uppleva sig ensam eller att kroppen inte skulle uppfattas 
som oberörbar. Beröring kan ha olika innebörder. Gadow (1985) beskriver beröring som 
filantropiskt när sjuksköterskan blir berörd av den andres ofullkomlighet. Patienten till-
skrivs ett lidande som denne kanske inte känner eller vill dela med sjuksköterskan. Ge-
nom att omedelbart känna empati med patienten så införlivar man patienten i det egna 
tänkandet och varandet. Att på ett oreflekterat sätt göra sig bekant i en för en själv 
främmande situation är att inte se patienten som unik. Beröringen blir då inte ett uttryck 
för sjuksköterskans deltagande i patientens erfarenhet/upplevelse. Enligt Gadows 
(1980a) tankar är beröring som bekräftar personen en beröring som inte utgår från att 
vårdaren identifierar sig med patienten, utan att patientens känslor visualiseras.  
 
Betydelsen av bekräftelse i den relationsorienterade vården och att möta behov 

Resultatet i denna avhandling tyder på att patienternas behov har blivit mötta och att de 
känner sig trygga. Patienterna talade om vårdpersonalen som tillmötesgående och kom-
petent. De upplevde sig sedda av vårdpersonalen (IV). Det kan förstås som att vårdper-
sonalen genom intersubjektivitet hade skapat en tillitsfull relation. Relationen tycktes 
för patienterna betyda trygghet. Det gällde både informationsutbyte och avlastning från 
vissa uppgifter. Innebörden i tryggheten för dessa patienter var att vara medbestämman-
de och att ha kontroll över sin situation. Att få information för att kunna fatta beslut är i 
de flesta fall nödvändigt för självbestämmande, men det kan finnas situationer där det 
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kan var tvetydigt, vilket åskådliggörs av dem som värjde sig. De värjde sig mot viss 
information och samtidigt ville de ha information. Gadow (1985) menar att information 
som enbart ges för dess kliniska nytta, utan hänsyn tagen till patientens erfarenheter kan 
för patienten innebära känslan av att vara objektiverad. I en omsorgsrelation är det sjuk-
sköterskans uppdrag att hjälpa patienten att kunna definiera situationen och den sanning 
som är patientens, den subjektiva. För sjuksköterskan innebär det en bekräftelse av pati-
enten som subjekt. Det är också patienten som har avgörandet om att släppa in sjukskö-
terskan i sin värld eller utveckla en nära relation. I studie IV förefaller det som att pati-
enterna har varit de som varit gränssättande för relationen (IV). 
 
För vårdpersonalen betyder relationen med patienterna också en möjlighet att få bekräf-
telse i sitt vårdande. Att bli bekräftad och uppskattad i vårdsituationerna hade stor bety-
delse för vårdpersonalen och gav känslan att de gjorde ett bra arbete för patient och när-
stående (II, III). Det kan ses som en skydd mot emotionell påfrestning (jfr Sandgren et 
al., 2006). Det är mänskligt att vilja göra ett gott arbete, kanske speciellt att vårda döen-
de, då döendet innebär att göra förluster. Det är dock viktigt att inte låta egna behov av 
uppskattning och bekräftelse bli styrande för omvårdnaden av patienter (Holm, 2001). 
Vårdpersonalens berättelser (II, III) tyder inte på att så skulle vara fallet. Bekräftelsen 
kunde snarare ses som en källa från vilken man hämtade kraft för att fortsätta möta pati-
enterna.  

Personalen uttryckte att det var viktigt att erbjuda bästa möjliga vård till patienterna (II). 
Bekräftelsen innebar en upplevelse av att göra rätt. Den palliativa filosofin antyder en 
tyst moralisk plikt när det gäller vård av döende patienter. Fagerström och medarbetare 
(1998) menar att etiska krav har sitt ursprung i att sjuksköterskor har förstått patientens 
budskap om lidande uttryckt som ett omsorgsbehov. I denna studie (II) uttrycktes det i 
en önskan att ge sådan omvårdnad för att möjliggöra en god död. Det fanns en sam-
stämmighet mellan vad vårdpersonalen uppfattade var en god död (III) och hur den be-
skrivs i den palliativa litteraturen. Om inte detta möjliggjordes upplevdes frustration och 
emotionell stress över att omvårdnaden inte var den bästa möjliga. Detta har i litteratu-
ren beskrivits som moralisk stress (Lützen et al., 2003) och samvetsstress (Glasberg et 
al., 2007). Moralisk stress, menade Lützen och medarbetare (2003), uppstår när vårda-
ren är känslig för patientens sårbarhet men yttre hinder försvårar att utforma en optimal 
vård för patientens välbefinnande. Glasberg och medarbetare (2007) visade på risken för 
utbrändhet vid en belastning av samvetet. Båda begreppen innefattar att inte kunna leva 
upp till sina moraliska övertygelser, då yttre hinder försvårar möjligheten att handla 
utifrån de egna värderingarna och det man menar vara patientens välbefinnande. Även 
om vårdpersonalen i denna studie vid den första intervjun beskriver situationer som 
upplevs emotionellt påfrestande, så är det dock i betydligt mindre omfattning i den 
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andra intervjun (III). Vårdpersonalen har också utvecklats professionellt genom sina 
erfarenheter och erhållit en förståelse för vad vården av döende patienter innebär (jfr 
Benner et al.,1996). De som intervjuades i studie III kan sägas ha utvecklat en expertis 
genom att under lång tid ha vårdat döende patienter.  
 
Det som vårdpersonalen både i studie II och III framför allt lyfter upp och som gav me-
ning i arbetet, var relationen till patienterna. Det var berikande att få ta del av patienter-
nas erfarenheter. Detta avsatte även spår utanför arbetslivet, vilket medförde att de upp-
levde att deras liv hade berikats och utvecklats (III). Att personal utvecklas inte bara 
professionellt utan också personligen av att vårda döende patienter har beskrivits i ett 
flertal studier (t.ex. Rasmussen et al,. 1997; Maeve, 1998; Gaydos, 2004; Mok & Chiu, 
2004). 
 
Vårdpersonalen i delstudie II berättar också om bristen på tid som en begränsning för 
relationsskapandet. De beskriver (II, III) att när de reflekterar över den tid de vårdat 
döende patienter uppfattar de, jämfört med tidigare, att patienterna nu är mer svårt sjuka 
och att vårdtiderna har förkortats. Studie I talar dock mot en kortare vårdtid. Under de 
10 år som ingick i studien visade sig vårdtiden vara stabil. Under hospiceavdelningens 
första tio år var medianvårdtiden 14 dagar. Drygt en fjärdedel av patienterna hade avli-
dit inom 1-7 dagar efter inskrivningen, vilket kan betraktas som en kort vårdtid (I). Den 
korta vårdtiden försvårade vårdpersonalens möjligheter att söka svar på hur situationen 
framstod för den döende patienten (II). Förändringar kan ha skett efter studie I avslutats.  

Vårdfilosofi och kollektiva identiteter 

Den palliativa vårdens mål beskrivs i WHO:s definition (2002) som att lindra lidande av 
kroppsliga besvär, integrera psykosociala och andliga aspekter samt att stödja patienten 
i att leva så aktivt som möjligt fram till döden och genom detta optimera livskvalitén. I 
definitionen poängteras vikten av att möta patientens och närståendes behov samt göra 
det som är nödvändigt för att de ska kunna acceptera och hantera sin situation (WHO, 
2002). Omsorgen ska vila på en humanistisk grundsyn där människan ses som unik, har 
möjlighet till egna val och är meningsskapande. Personen definieras utifrån dimensio-
nerna fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vårdpersonalens intentioner (II, III) har 
i denna avhandling varit att vårda en person med en sviktande kropp. De strävade efter 
att utgå från patienternas behov och önskemål. Som vägledning i sitt vårdande uttryckte 
de en common sense utifrån sin egen tolkning av WHO:s definition. Att låta sig vägle-
das av en vårdfilosofi kan vara stödjande eller utgöra ett hinder för vårdandet beroende 
på hur den används i den aktuella vårdsituationen. Arendt (2004) betecknar common 
sense som varande ett ”gemensamt sinne”, varigenom vi formulerar omdömen om den 
värld som omger oss och som vi delar. Ett urskillningslöst användande av common sen-
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se innebär till exempel att alla patienter behandlas lika utifrån en gemensam utgångs-
punkt om hur patienter ska vårdas, och därmed fråntas patienten den egna förmågan att 
själv bedöma och bli betraktad som ett subjekt (Gadow, 1989). Gadow betonar vidare 
vikten av att göra åtskillnad mellan patienter i allmänhet och patienten som individ. 
Detta innebär att använda sig av vårdens common sense i den betydelse Kant lägger i 
begreppet, det vill säga att ”omdömeskraften bygger på en möjlig enighet med andra 
[och att] det är ur denna potentiella enighet omdömet får sin särskilda kraft” (Arendt 
2004, s. 234). Common sense kännetecknas i denna användning inte av det som är gil-
tigt för alla och envar – och därmed för ingen – utan av vad som kan förstås, utifrån en 
grund av kunskap och erfarenhet, vara av betydelse för den närvarande individen, ge-
nom att fråga “What does this actual, individual patient consider good?” (Gadow, 1989 
s. 538).  

Att vara medlem av ett team och att ha en gemensam vårdfilosofi har till största delen 
positiva förtecken för vårdpersonalen. Att vårdpersonalen hade utvecklats professionellt 
kan tyckas vara självklart efter så många år.  Det kunde dock ha funnits en viss risk att 
de stelnat i sitt förhållningssätt eller blivit cyniska av att möta så många människors 
döende och död år efter år. Vad som utmärkte vårdpersonalen i studie III var att de inte 
socialiserats in i en redan befintlig hospicekontext, utan de utbildades och blev själva 
bärare av en vision som de aktivt skulle förverkliga i den praktiska omsorgen om pati-
enterna och deras familjer. De kom således att bli bärare av en vårdfilosofi för nya med-
arbetare som kom att socialiseras in i en kollektiv identitet. Oftast bildas kollektiva 
identiteter utifrån att någon social eller kulturell fråga framförs på ett nytt sätt, att förstå 
och agera utifrån. En kollektiv identitet medför också en känsla av samhörighet (Jo-
hansson, 2004), vilket kan säga stämma för vårdpersonalen i denna avhandling. Till 
skillnad mot den studie där patienterna deltagit, där berättelserna var heterogena (IV), 
fanns en överensstämmelse mellan berättelserna i de studier där vårdpersonalen ingick 
(II och III). Detta pekar på en kollektiv identitet där den egna vårdfilosofin är integrerad 
och fungerar som en ledstjärna för vården av de döende patienterna. Ett flertal studier 
inom palliativ vård har tagit upp teamet som ett stöd både för gemensamma mål och vid 
svåra situationer (t.ex. Byrne & McMurray, 1997; Barnard et al., 2006). Att tillhöra ett 
kollektiv kan även fungera som ett skydd, en copingstrategi, och hjälpa till att lindra oro 
och ångest hos vårdpersonalen, vilket har tagits upp av McNamara och medarbetare 
(1994). Även av resultatet i denna avhandling framkommer att teamet tycks ha betydel-
se i situationer som väcker frustration (II). Vårdpersonalens upplevelser av att vara nära 
döende patienter tycks ha betydelse för deras förmåga att hitta strategier för att skydda 
sig mot existentiell ångest, och där fyller teamet en betydelsefull roll (men även vårdfi-
losofin) för vårdpersonalens förmåga att hantera och skydda sig mot existentiell ångest. 
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Resultatet i denna avhandling visar att vårdpersonalens syn på sitt uppdrag att vårda 
döende patienter stämmer överens med hospicefilosofins intentioner.  
 
Vårdfilosofi och förändringar i den palliativa vården  

Under de år som gått är det inte bara vårdpersonalen som förändrats utan även den me-
dicinska behandlingen av patienter i en palliativ fas av sjukdomen. Ny teknik och nya 
behandlingsmöjligheter har bidragit till ökade möjligheter att förlänga livet. Detta kan 
också märkas i WHO:s definition (2002), där dess sista paragraf föreskriver att palliativ 
vård kan vara lämplig i ett tidigt sjukdomsskede jämsides med terapi i syfte att förlänga 
livet. Samtidigt finns paragrafen “att inte påskynda eller fördröja döden” kvar. Här kan 
sägas att definitionen inte är helt konsistent. Att ge behandling i syfte att förlänga livet 
kan givetvis vara förenligt med patientens önskan.   
 
Vid den andra intervjun i studie III, elva år efter den första intervjun, beskrev vårdper-
sonalen att hospicevårdens karaktär har förändrats. De samhälleliga och medicinska 
förändringarna tycks ha haft inverkan på vården av döende patienter (jfr Walter, 1994). 
Gränsen mellan bot och lindring har blivit mer flytande. Behandlingar, som tidigare 
använts enbart i botande syfte, används nu även under palliativt skede. Om detta innebar 
ett hinder för en god död eller inte, hade de olika uppfattningar om (III). Även om vård-
tiden under de första tio åren inte nämnvärt förändrats (I) fanns upplevelsen hos vård-
personalen att allt fler patienter vårdades under kortare tid och var mer svårt sjuka (II, 
IV). Frågan är om vårdfilosofin borde omvärderas utifrån en ny omvärldsförståelse när 
villkoren för vårdandet förändras.  
 
 

Metodologiska överväganden  

I avhandlingens fyra studier utgår tre från en kvalitativ ansats och en utifrån en kvantita-
tiv ansats (registerstudien). Först kommer metodologiska överväganden och erfarenhe-
ter som gjorts i studie I (registerstudien) att redovisas. Därefter redovisas överväganden 
och erfarenheter som gjorts i samband med genomförandet och analyserna av studie II-
IV.  
 
Registerstudie                                    

Registerstudier syftar till att ge information om vad som är gemensamt för en grupp 
individer (Smedby & Haglund, 1987), i denna studie gäller detta patienter som vårdats 
på en hospiceavdelning. Styrkan i studie I är att den omfattar alla patienter som vårdats 
och avlidit på hospiceavdelningen under tio år. De studerade variablerna ger en kortfat-
tad sociodemografisk och medicinsk bakgrundsinformation och definierar gruppen som 
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studeras avseende detta. Studiens omfattning har begränsats till de variabler som ingår i 
slutenvårdsregistret. Det hade varit en tillgång om variabler som berör vårdandet hade 
varit tillgängliga, till exempel om någon närvarat vid dödsögonblicket.  
 
Tillförlitligheten i registerstudier har diskuterats. Av vikt är att kontrollera data som 
registrerats, vilket kan göras på olika sätt (Smedby & Haglund, 1987).  I denna studie 
har delar av data i slutenvårdsregistret jämförts med data insamlat via hospiceavdel-
ningens lokala register. Dessa jämförelser visade på god överensstämmelse. Under stu-
dietiden har en förändring i slutenvårdsregistret skett genom att en ny remitteringsvaria-
bel, på egen begäran, tillkommit. Huruvida dessa data bygger på patientens eller de när-
ståendes vilja och beslut eller en kombination av detta framgår inte av registret. Mot 
bakgrund av detta skulle det vara intressant att studera hur beslut om vårdform, och i 
detta fall hospicevård, fattas.  

Kvalitativa studier 

Den analysmetod som har tillämpats i de kvalitativa studierna har guidats av det meto-
dologiska tillvägagångssätt som Thorne och kollegor (2004) kallat tolkande beskriv-
ning. Valet ansågs vara lämpligt då studiernas syfte var att utforska, beskriva och tolka 
patienters och personals erfarenheter. Datainsamlingsmetod har varit kvalitativa inter-
vjuer.  
 
Eftersom studien skulle genomföras på hospiceavdelningen var urvalet av vårdpersona-
len givet. Ett lämplighetsurval tillämpades (Polit & Beck, 2007). I den uppföljande in-
tervjun exkluderades nattpersonal (studie II), främst på grund av att dessa tjänster uppe-
hölls av vikarier. När det gäller studie IV, som bygger på intervjuer med patienter på 
hospiceavdelningen, bedömdes flera vara alltför sjuka för att kunna ge sitt samtycke 
eller för att orka med en intervju efter ett eventuellt samtycke. Efter att ett tillägg till 
etiskt tillstånd erhållits utökades studien till att även gälla patienter inom den palliativa 
hemsjukvården. Urvalet av patienter baserades på ett lämplighetsurval (Polit & Beck, 
2007) utifrån kriterier som ork att delta samt intresse och vilja att dela med sig av sina 
erfarenheter. På hospiceavdelningen hade intervjuaren möjligheter att vara med och 
diskutera urvalet. Inom den palliativa hemsjukvården var det sjuksköterskorna som val-
de ut de patienter som bedömdes vara lämpliga för studien. I vissa fall tycks sjukskö-
terskorna här ha fungerat som “grindvakter” (“gate-keeper”) för att skydda sina patien-
ter (jfr Polit & Beck, 2007).  
 
En studies trovärdighet används i kvalitativa studier för att säkerställa att de resultat 
som presenteras är giltiga och stämmer överens med det som studien syftat till att un-
dersöka. I en kvantitativ studie skulle man tala om validitet. Vid bedömning av trovär-
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dighet (trustworthiness) tas enligt Polit och Beck (2007) hänsyn till studiens tillförlitlig-
het (credibility), pålitlighet (dependability), bekräftelsebarhet (confirmability) och över-
förbarhet (transferability). Tillförlitlighet menar Thorne och kollegor (2004) är det krite-
rium som är av störst betydelse, tillsammans med noggrannhet (rigor).  
 
För trovärdigheten är det viktigt att resultaten representerar den mångfald som finns i 
data. Forskningsprocessen ska därför kunna följas (Thorne et al., 2004).  I studie II-IV 
har trovärdighet säkerställts genom utförlig, skriftlig och muntlig information till delta-
garna i studierna. Intervjuerna i studie II och III har även skett på en ostörd plats, perso-
nalrum beläget utanför hospiceavdelningen, samt under den tid på dagen när vårdperso-
nalen från både dag- och kvällspass fanns på avdelningen. Patienterna intervjuades i 
sina egna rum på hospiceavdelningen alternativt i hemmet om de var inskrivna i hem-
sjukvården.  
 
Strävan har varit att så noggrant som möjligt beskriva studiernas metodologiska genom-
förande. Analysen av data har skett utifrån de riktlinjer som Thorne och medarbetare 
(2004) utarbetat. Av vikt är en noggrann bearbetning av texten med viss frihet i val av 
procedur men med noggrann kontroll av att resultatet är grundat i data (rigor). Då resul-
tat bör spegla en helhet, så rekommenderas att frågor ställs till materialet i syfte att sti-
mulera till en intellektuell process istället för ett sorterande av data. Noggrannheten in-
nebär här att ha en dialog mellan teori och data i ett sökande efter en sammanhängande 
rik tolkning som utmanar den först tilltänkta. En viktig aspekt här är att förhålla sig 
skeptisk till det som tycks uppenbart och vara kritiskt granskande. Här har kodningen 
betydelse. Vid en från början mindre preciserad kodning kan materialet utforskas utifrån 
ett större urval tolkningar (Thorne et al., 2004). I de kvalitativa studierna har förhåll-
ningssättet varit att vara bred i tolkningen för att ge möjlighet att vara uppmärksam på 
vad materialet visar. Materialet har granskats och reviderats tills en beskrivande helhet 
har uppnåtts med intentionen att hela tiden förhålla sig öppen inför data. I processen har 
ingått att vid upprepade tillfällen lyssna på intervjuerna för att fånga nyanser, exempel-
vis röstläge och uppskattning av tid vid pauser, som kan ha förlorats vid utskrift. Upp-
giften har varit att förhålla sig nära data och att sträva efter att ha kontroll över den egna 
subjektiviteten. Detta har varit särskilt betydelsefullt i studie III där resultaten utgår från 
två intervjutillfällen. I studie II och III har citat från intervjuerna redovisats i förhållande 
till både kodning och tema. I studie IV kan de enskilda patienternas uttalanden följas. 
Varje enskild patient representeras av en siffra för att läsaren lättare ska kunna se hur 
olika utsagor resulterar i subteman. Varje tema inleds även med ett citat för att ytterliga-
re tydliggöra tolkningsprocessen. Läsarens möjligheter till egen bedömning av tolk-
ningens tillförlitlighet ökar härmed. Resultaten, studiens subteman och teman, har kon-
trollerats och bedömts av medförfattare. Om skillnader fanns i uppfattning om ett visst 
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tema stämde överens med data, diskuterades detta tills samstämmighet uppnåtts. Studi-
ens resultat ska inte förstås på annat sätt än som ett slags “preliminärt sanningsanspråk” 
och sedan granskas utifrån hur resultaten kan tillämpas i praktisk verksamhet (Thorne et 
al., 2004). 
 
I studie III där personal följdes över tid utfördes intervjuerna av två intervjuare, en vid 
varje tillfälle. Detta kan ha påverkat resultaten eftersom varje intervjusituation är unik, 
då intervjuare och informant interagerar och därmed påverkar varandra. Även om fråge-
områdena var desamma vid de två tillfällena är själva intervjutillfället en “ge-och-ta 
situation”, där en ömsesidig förståelse för det som samtalas om skapas tillsammans 
(Mishler, 1985). I samband med det andra intervjutillfället förde de två intervjuarna 
kontinuerliga samtal om detta. Reflektioner kring intervjuerna om vad som upplevts 
jämfördes och diskuterades. En fördel var här att båda intervjuarna, under olika tidspe-
rioder, kontinuerligt följt hospiceavdelningens verksamhet genom att aktivt närvara i 
aktiviteterna på avdelningen. Kontexten var sålunda känd.  
 
Thorne och medarbetare (2004) poängterar att resultatet ska uppvisa de nyanser som 
speglas i data. I delstudie III framkom ett delvis homogent mönster, det vill säga vård-
personalens förhållningssätt till döden förändrades över tid. Från att ha bidragit till för-
ändring av det egna livet levde vårdpersonalen nu på ett mer tryggt sätt. Döden var en 
realitet som inte var lika skrämmande som tidigare. Inom de två temana fanns dock in-
dividuella variationer som speglade hur vårdpersonalen hanterade den egna rädslan för 
döden. Det är rimligt att tänka sig att homogeniteten i vårdpersonalens beskrivningar 
kan relateras till att de socialiserats in i en hospicekultur med bärande värden vilka de 
själva blivit kodbärare av.   

 
En av avhandlingens styrka torde vara att den belyser både patienter och personals erfa-
renheter av att vårdas respektive vårda. Mötet mellan patienter och vårdare skildras 
härmed indirekt. Å ena sidan har enbart en kvalitativ datainsamlingsstrategi använts. 
Thorne och kollegor (2004) rekommenderar att kombinera olika strategier. Å andra si-
dan har detta fördjupat mitt metodkunnande, vilket över tid torde ha påverkat studiernas 
rigor. Det har varit berikande att ha använt tolkande beskrivning i ett flertal studier. Det 
har varit en utmaning att “gå på upptäckt i data” och utforska vad som visar sig i data. 
Det har också varit berikande att följa personal och patienter i livet nära döden. Även 
för mig har det inneburit nya erfarenheter och ett möte med döende och död. Det vore 
intressant att ytterligare fördjupa denna studies resultat via intervjuer med patienter, 
närstående och personal samt deltagande observationer.  
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SAMMANFATTNING  

Avhandlingen visar sammantaget att mycket av vården vid hospice handlar om kropps-
vård. Det framgår även i studie I att vårdtiden på hospice var relativt kort (md=14), vil-
ket innebär att patienterna har stora vårdbehov. Mycket av vården ägnades åt att lindra 
symtom och att hjälpa patienten med dagliga göromål (caring for) som vi i ett friskt 
tillstånd tar för givna. Hur vårdpersonalen mötte patientens behov var beroende av den 
relation som skapades (“caring about”) och som kvalitetsmärkte vården. Om och hur 
vårdpersonalen tog i patientens sviktande kropp antogs vara centralt för patientens 
självbild (II). Av studie II framkom att mötet kan vara bekräftande och att det kan vara 
objektifierande. Vårdpersonalen strävade efter att försöka fånga personen i hans/hennes 
förändrade kropp. Särskilt svåra situationer beskrevs, och det var när vårdpersonalen till 
exempel inte visste vad som var patientens bästa och när patienten inte kunde kommu-
nicera detta. I dessa situationer var vårdpersonalens strävan att ”läsa av” patientens vilja 
och behov. De uppfattade att de samtidigt lärde av patienten. Med hjälp av foton försök-
te de främja en personfokuserad vård även i situationer där detta var svårt och utmanan-
de. Av delstudie II har framgått att risken att objektifiera personer som är mycket 
kroppsligt förändrade av sin sjukdom i kombination med oförmåga att på ett för vård-
personalen begripligt sätt kommunicera sina behov är särskilt stor. Vårdpersonalen var 
då mindre nöjd med vårdandet. Här ger möjligtvis inte hospicefilosofin tillräcklig väg-
ledning för vårdandet. Här kan en teoretisk ram om den subjektiva kroppen bidra till att 
patienten ses som ett subjekt oberoende av det kroppsliga tillståndet. Speciellt viktigt 
kan det vara i och med förändringarna med de svårt sjuka och sent inkommande patien-
terna. Det ger möjlighet att känna större tilltro till att vården gagnar patienten även vid 
minskad verbal kommunikation. Patienterna efterfrågade tillgänglighet och tillförlitlig-
het av vårdpersonalen. Det fanns en tilltro till vårdpersonalens kompetens. Patienterna 
befann sig i en situation med ett förändrat varande. Den bristande orken medförde att 
deras tillvaro var bräcklig. Det var viktigt att försöka kunna hålla ihop sitt liv, och få 
möjlighet att ägna sig åt det som för dem framträdde som viktigt. För att skapa mening i 
livet den sista tiden i livet sökte de olika vägar. För alla var det dock viktigt att bevara 
sin självbild, i betydelsen att känna igen sig själv, och ha ett medinflytande över sin 
situation (IV).  Vid den jämförande studie som gjordes två år efter start av verksamhe-
ten och efter 13 år framkom att de fem av vårdpersonalen som arbetat vid hospice över 
tid beskrev den egna inställningen till döende och död på olika sätt (III). I början av 
arbetet beskrevs arbetet bidra till att man förändrade olika aspekter av sitt liv. Att vårda 
döende patienter innebar att konfronteras med sin egen och andras död. Elva år därefter 
föreföll de aspekter som framkom vid den tidigare intervjun vara mer integrerade. Dö-
den var närvarande men föreföll vara mindre dominerande i vårdpersonalens liv. Man 
levde med döden, kan man säga, vilket inte uteslöt att den egna rädslan för döden kunde 
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dyka upp. Vårdpersonalen uppfattade sig ha utvecklats genom sitt arbete, vilket också 
satte spår i deras privata liv. Framför allt var det relationen till patienterna och att kunna 
göra något för den döende patienten som medförde att arbetet var emotionellt berikande. 
Att ha en gemensam vårdfilosofi, det vill säga att ha ett gemensamt mål, var stärkande 
och stödjande framför allt i de mer svåra och emotionellt krävande situationerna (II, III). 
Över tid har dock vissa förändringar av hospicevården kommit att uppmärksammas. 
Framförallt gällde detta att allt fler patienter fick aktiv behandling i lindrande syfte (III).  
När det gäller patienter som vårdats på hospiceavdelningen så visade sig patientmönst-
ret vara oförändrat över tid. 
 
Implikationer för forskning och omvårdnad 

Av de olika delresultaten följer ett antal områden som är viktiga att beakta i forskning 
och i praktisk verksamhet: 

Att vården på hospiceavdelning i hög grad utgörs av kroppsvård. Det är viktigt 
att känna in när det utifrån patientens behov och vilja är rätt tidpunkt att ta över 
delar av den kroppsliga vården.  
Att döendet gestaltar sig på olika sätt för olika personer och härmed även beho-
vet av vård och stöd. En vård som minimerar hotet mot sammanflätningen av 
kropp och själv lär främja en god död. 
Att det för den person som snart ska dö är viktigt att veta att han/hon får en god 
vård i enlighet med personens behov och vilja, när han/hon behöver (tillgänglig-
het och kompetens). 
Att patienter som inte kan kommunicera sina behov och sin vilja, eller som till 
det yttre kraftigt förändrats av sin sjukdom, behöver särskilt uppmärksammas, 
de löper annars risk att kropp och själv blir dislokerat. 
Att vården på hospice ställer krav på vårdarnas öppenhet, lyhördhet och kompe-
tens och en vilja att ge god vård utifrån patientens preferenser. Medbestämman-
de och att få behålla ett visst mått av kontroll är centralt för en god död. 
Att hospicefilosofin kan utgöra ett skydd mot dislokeringen av själv och kropp 
och vara främjande för en vård, men inte som ensam tankestruktur.  
Att det är viktigt att kontinuerligt vara beredd att ompröva hospicefilosofin i 
förhållande till förändringar i samhället och förändrade förväntningar bland pati-
enterna.  
Att personal som vårdar svårt sjuka och döende människor behöver tid att re-
flektera över sitt eget synsätt på döden. Här förefaller en meningsfull fritid vara 
viktigt. 
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Denna avhandling lyfter fram betydelsen av att synliggöra kroppsvårdens betydelse för 
patientens välbefinnande. Inte minst gäller det patienter som själva inte kan kommuni-
cera sin vilja. Här är av betydelse hur sjuksköterskor kan stödja patienterna. Av vikt är 
också att utveckla innebörden i en “samlad närvaro” för att kunna vara följsam till vad 
det för patienten innebär att vara döende och till vad som för honom/henne innebär god 
vård. Detta för att undvika att patienter blir objektifierade när orken och förmågan att 
meddela sig verbalt med omgivningen avtar. För patienter som befinner sig i dödens 
närhet behöver vårdformer utformas som ger förutsättningar för att få möjlighet att leva 
sitt återstående liv utifrån sin nya “normalitet” som den framstår för personen själv.  För 
vårdpersonalen som vårdat döende patienter under en längre tidsperiod har delade erfa-
renheter och gemensam målsättning haft en stödjande inverkan vid emotionellt påfres-
tande situationer. Här kan utformningen av arbetsmiljön vara av vikt. Under patientstu-
diens tio år visade sig patientmönstret vara stabilt. Vårdpersonalen upplever dock att 
deras arbetsvillkor förändrats över tid. Förändringen föreföll inte vara vårdtidens längd 
utan mer de medicinska framstegen. Detta tycks ha inneburit förändrade förutsättningar 
för personalen. Det kan anas en diskrepans mellan de medicinska framstegen och den 
palliativa vårdfilosofin, vilket kan bidra till moralisk stress. Det kan därför vara av be-
tydelse att hålla en levande diskussion med omvärlden.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

This research focused on experiences of dying patients and hospice nurses in a hospice 
unit. Most people face death on only a few occasions throughout their lives – in contrast 
to nurses who work in hospice or palliative care and are involved with incurable ill-
nesses and deaths of many people. Consequently, this research question was raised: 
What does it means to work with dying patients over a longer period? When nurses de-
scribed caring for dying patients, they emphasized the nurse-patient relationship. Care 
of patients' bodies has been less studied in this context. Hospice philosophy, which fo-
cuses on patient autonomy and the ideal of a good death, embraces overall palliative 
care objectives. So these research questions were also raised: (i) Considering persons 
with incurable illnesses, for whom is hospice an option? (ii) Who actually receives hos-
pice care? (iii) What does it means to be dying? Studies already exist regarding what a 
good death means for patients.  

 
The general goals of the research were to (i) acquire more extensive knowledge about 
how dying patients in hospice care, and persons who provide hospice care, perceive life 
and death and to (ii) describe the types of patients in hospice care.  
 
Specific research objectives were to describe characteristics of women and men cared 
for in a Swedish inpatient hospice unit during its first 10 years (1992-2001); here, re-
search focused on similarities and differences and possible changes over time (study I);  
to increase understanding of how nurses perceive the care that they provide for dying 
patients with weakening bodies (study II); to explore five nurses’ experiences of regu-
larly having to face patients’ incurable illnesses, dying, and death; here, special atten-
tion was paid to their thoughts, feelings, and attitudes when working in a hospice unit 
for an extended period (study III); and to explore how dying patients with cancer ex-
perience living close to death in the palliative care setting (study IV).  

 
Study I used institutional care data on all patients who had been cared for and had died 
in a hospice unit during a 10-year period. The database included these variables: gender, 
age, diagnosis, referral source, and length of stay. Marital status was obtained from the 
local ward database. Descriptive statistics were used to describe basic features of the 
study's data. Data were analysed by comparing patient characteristics between women 
and men using descriptive statistics. Differences between proportions were analysed by 
means of the chi-square statistic. In certain respects, the findings revealed significant 
differences between women and men. More women than men were single, had cancer 
with relatively short trajectories, and were referred from the oncology department. More 
men than women were diagnosed with types of cancer with somewhat longer trajecto-
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ries. Despite longer trajectories, length of stay was shorter for men (median=13 days) 
than for women (median=17 days). The most frequent referral source was the hospital. 
But compared to women, men (particularly younger men) were more often referred 
from home-based hospice care. During the 3 last years of the studied period, self-
referrals were documented. Altogether, self-referrals were less frequent among women 
than men. But in relation to age, self-referrals were more common among the youngest 
(<60 years) and the oldest women (>85 years) compared to men in the same age groups. 
Further studies that shed light on a gender perspective can extend understanding of what 
these differences may imply for women and men. 
 

Study II consisted of 19 female nurses who were working in a hospice unit. An open-
ended interview guide was used to focus on how nurses perceive the care that they pro-
vide for dying patients with weakening bodies. The findings were analyzed using inter-
pretive description, a qualitative method. 
 The nurses’ view of their bodywork for dying patients was conceptualized in this 
main theme that reflects end-of-life care: struggling to acknowledge and unveil the 
person-in-the-weakening body. The main theme was synthesized from four themes, 
which describe ongoing, dialectical processes that partly overlap, and, as a trajectory, 
are aligned with the patient’s condition. Nurses narrated and emphasized how they 
strive to understand patients’ experiences of body function loss. To gain understanding, 
the nurses applied their cognitive and emotional capabilities, which are based on their 
professional knowledge and experiences after caring for dying patients. They also tried 
to imagine being in patients’ situations. The nurses noted that (i) it was essential to 
acknowledge patients’ visible body changes by touching their bodies and that (ii) this 
action seemed to have a positive influence on the patients’ sense of self and well-being. 
As patients moved closer to death, their weakening bodies and fatigue limited their 
abilities to manage nearly all activities. The nurses now had to acknowledge and bal-
ance patients’ need of body control by being sensitive and aware of a balance between 
taking over for patients and letting patients maintain control of their bodies. Nurses 
explained that it was easier to acknowledge the person when they had developed a 
trusting relationship. When patients had reduced ability to express themselves verbally, 
the nurses said that it was essential to read the patients' facial expressions and gestures. 
Especially demanding situations for nurses involved working with patients who could 
not communicate their needs, feelings or desires and with patients who arrived in the 
hospice unit in a late phase of an illness. Nurses expressed the significance of provid-
ing tender body care for dying patients. They said that approaching patients’ bodies 
required professional knowledge, practical skills, and creative thinking. Furthermore, it 
required respect for the individual patient’s integrity. Verbal and nonverbal confirma-
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tion was also crucial, especially when body functions were on the point of ceasing. 
Touching patients’ sore, vulnerable bodies with sensitive hands, and enabling patients 
to feel fresh were regarded as using essential caring skills that constituted good care. 
But sometimes nurses perceived that it was difficult to relieve a patient’s pain, espe-
cially if movements caused pain as they provided the care.  
 
Study III consisted of five female nurses who were confronted with others' dying and 
death during an 11-year period. Different persons interviewed the nurses in 1993 and 
2004, respectively. An open-ended interview guide was used during the two interviews. 
Special attention was paid to the nurses’ thoughts, feelings, and attitudes when working 
in a hospice unit for an extended period. The findings were analyzed using interpretive 
description, a qualitative method.  
 The main finding was that working in hospice care and facing the dying and death 
of many patients had an impact on daily work and private life. Similarities and differ-
ences were identified in thoughts, feelings, and attitudes toward dying and death. 
 In 1993, the similarities were conceptualized in this main theme: death as an 
agent of change, which was derived from three sub-themes. Supporting the patients in 
their vulnerable life situation was the inspiration that guided the nurses’ work, but it was 
also seen as stressful. The nurses’ hospice experiences contributed to deeper understand-
ing of the presence of death in life. The close relationship with the dying patient led to 
existential issues concerning the meaning of life and death. This made the nurses realize 
that death would even come to them. It also led to what the nurses wanted in their own 
lives. They realized that life today is here and now. During their leisure, it could also be 
difficult to stop thinking about some patients. The nurses felt a need to create a barrier 
against death during their leisure by taking responsibility for their own lives. This 
meant actively engaging in hobbies, such as exercise or sports, or taking an active inter-
est in home, family or an association. Stable and functioning family relationships were 
desirable. 
 In 2004, the main theme was: death as a companion in life; it also was derived 
from sub-themes. During the second interview, the presence of death took a less domi-
nant place in the nurses’ lives. A different set of attitudes partially characterized the 
narratives. They did not speak about their own deaths or emotional distress. They had 
now adjusted to the idea that being near death was part of their lives. The implication of 
living close to death was now articulated as a realization that there were living in the 
here and now. Attitudes expressed earlier in the first interview seemed to have been 
maintained and integrated. The attitude about not taking life for granted still remained 
clearly visible, but apparently in a deeper way. The nurses still emphasized the impor-
tance of active and stimulating leisure. As a means of avoiding constant thoughts of 
death, the nurses very clearly expressed their intention to keep work and leisure separate 
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from one another. It was important to maintain a barrier against death during leisure. 
The care was no longer considered emotionally stressful, except for certain circum-
stances. The nurses experienced satisfaction in their involvement with the patients. They 
expressed that they had grown as persons due to caring for dying patients for so many 
years, and they were feeling confident about changes in themselves. These experiences 
of being close to the death of others can be interpreted as a process of experiential tran-
sition that appeared to have resulted in professional and personal growth.

Study IV consisted of six dying women and five dying men, who were cared for in a 
hospice unit. Qualitative open-ended interviews, which focused on the patients’ experi-
ence of living near death, were conducted in the hospice unit and in the patients’ homes. 
The findings were analyzed using interpretive description, a qualitative method. The 
findings revealed three sub-themes conceptualized in the main theme: making sense of 
life close to death. When death becomes a reality, it was in connection with a specific 
event that was manifested as a turning point. The critical event triggered new, varying 
needs among the patients and was meaningful for them because it changed their outlook 
on how life had been lived to that point. Daily life, when living with death as a reality
was structured within a shrinking sphere of possibilities and dominated by new routines 
structured around medical treatment, meals, and rest. Life took on various manifesta-
tions, conceptualized as getting ready, protecting oneself from existential insight, and 
dwelling in the present.  
 Getting ready involved looking for paths to serenity. This could happen through 
creating rituals or not having to struggle through further treatment. It also involved cut-
ting ties to the previously lived life. It could mean being preoccupied in current daily 
life with saying goodbye.  

The intention to return to ordinary life emerged in the interviews with patients 
who were protecting themselves from existential insight. They embraced varying strate-
gies for striving toward life, for example, by resting so as to gather energy to get 
stronger. Other strategies also emerged in an effort to protect the self-image, e.g., sup-
pressing body signals by using medical help.

Daily living for patients who were dwelling in the present involved acknowl-
edgement of the changed conditions of life and daily routines. It brought a feeling of 
being comfortable where one is. It allowed patients to divert themselves in various ways 
within the life space that was allowed by failing strength. It also entailed a feeling of 
security and confidence. Rest was peaceful and refreshing and thus to be desired, be-
cause it provided the strength needed for meaningful qualities in daily life. When death 
had become a reality, most patients spontaneously mentioned a need to feel secure. Es-
sential conditions for security were accessibility and reliability. Security as accessibility 
involved pragmatic support. The meaning of the support for patients was that they could 
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still maintain control over their situations and their lives. Reliability meant that the pa-
tients wanted to be sure of getting help when it was needed and that someone cared 
about them and saw their needs. 
 
To summarize, much of the care at the end of life is about bodywork.  Caring for dying 
patient can have an impact on nurses' lives, e.g., close relationships can be stressful yet 
rewarding. The length of stay in hospice care is relatively short. Much of the care is 
given to alleviate pain and discomfort and to help patients with daily routines. Ways in 
which nurses fulfill patients’ needs and types of nurse-patient relationships are signs of 
quality. Face-to-face interaction can confirm or objectify patients. Ways of acknowledg-
ing and touching patients' weakening bodies are central to patients' sense of self. By 
using their hands, the nurses may be able read the patients' needs and responses to care 
that is given. An especially difficult situation is when the nurses’ do not know patients' 
preferences. The findings can contribute to expanded knowledge about dying and its 
various configurations. Consequently, care and support needs will vary. For the dying 
person, it is important to know that care is provided according to the person’s prefer-
ences and given when needed. 
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