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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Begreppet palliativ är latin, och betyder ungefär mantelomsvept vård. Värdighet är 
ett av målen inom palliativ vård. Det var viktigt att sjuksköterskor gav patienter tillfälle att 
själva beskriva hur en värdig död skulle se ut. Det var av vikt att sjuksköterskan lyssnade på 
patientens behov och önskemål. Den palliativa vården behövde vara anpassad till patientens 
egen syn på värdighet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters värdighet i den 
palliativa vården utifrån sjuksköterskans perspektiv. Metod: En kvalitativ litteraturstudie 
genomfördes med åtta vetenskapliga studier. En innehållsanalys utfördes efter den metod som 
Graneheim och Lundman beskriver. Resultat: Sjuksköterskan behövde anpassa vården 
individuellt, samt involvera patienten i den egna vården, för att värdighet skulle kunna 
upprätthållas i den palliativa vården. Det var viktigt att sjuksköterskan visade respekt för 
patienternas självbestämmande, så att patienterna skulle kunna uppnå värdighet. 
Sjuksköterskan arbetade tillsammans för att uppnå en god och värdig palliativ vård. Patienters 
värdighet kunde stärkas genom att sjuksköterskan bara satt tyst och lyssnade till patienterna. 
Slutsats: Sjuksköterskan behövde göra patienten delaktig i den egna vården, samt respektera 
patientens rätt till självbestämmande, för att värdighet skulle kunna uppnås. När 
sjuksköterskan lyssnade till patienten kunde en relation etableras, som kunde leda till att 
patientens värdighet bevarades.  
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INLEDNING 
Inom den palliativa vården kan brister i relationen mellan sjuksköterska och 
patient uppstå, vilket kan leda till att patientens värdighet inte kan upprätthållas 
eller uppnås. Edlund (2002) anser att utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är 
innebörden i vårdandet att stödja och bistå individen så att hon uppnår ett 
välbefinnande. Enligt Nordenfelt (2010) har patienter som befinner sig inom 
palliativ vård ett övergripande behov av värdighet (ibid.). En person som befinner 
sig i palliativ vård kan förlora kontrollen över den egna värdigheten. De flesta 
människor har en känsla av stark personlig värdighet, men för dem som befinner 
sig i palliativ vård är den personliga värdigheten ofta nedsatt (Franklin, Ternestedt 
& Nordenfelt, 2006). Nordenfelt (2010) menar att som sjuksköterska är det viktigt 
att bevara individers värdighet, då alla individer ska få uppleva att de har ett värde 
(ibid.). I sjuksköterskans profession finns behov att belysa hur god omvårdnad i 
form av bibehållande av patientens värdighet kan uppnås. I föreliggande studie 
kommer det därför att sammanställas litteratur som beskriver aspekter som kan 
främja patienters värdighet utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Ordet palliativ betyder mantel och har sitt ursprung från latin. Palliativ vård 
innebär ungefär mantelomsvept vård, vilket hänvisar till att hela individen 
omhändertas. Ordet hospice härstammar från det latinska ordet hospitum. 
Hospitum betyder härbärge för resande. Hospice vården kom till Sverige i slutet 
av 1980-talet och då såg allmänheten hospice som ett speciellt hus, för döende 
individer (Fridegren & Lyckander, 2009). 
 
I dagsläget behöver drygt 30 000 individer i Sverige palliativ vård och 
målsättningen inom palliativ vård är att alla individer får vård på lika villkor av 
välutbildad och kompetent personal (Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 
2010). 
 
Enligt NRPV (2010) är syftet med palliativ vård innebär att individen uppnår 
högsta möjliga livskvalitet, då bot inte längre är möjligt. För att uppnå en god 
palliativ vård, är individens delaktighet samt individuella önskemål och behov 
viktiga att tillmötesgå. (ibid.).  
Palliativ vård innebär att upprätthålla livskvalitet utan att förlänga eller förkorta 
individens liv. Palliativ vård kan definieras som ett förhållningssätt, vilket innebär 
att individers livskvalitet förbättras då eventuella problem, såsom lidande, uppstår 
vid livshotande sjukdom (Nordenfelt, 2010). WHO (World health organization 
[WHO], 2012) menar att den palliativa vården syftar till att förebygga och lindra 
lidande som kan uppstå för individer som lider av en livshotande sjukdom (ibid.). 
 
Döden beskrivs som en naturlig del av livet och skall varken påskyndas eller 
fördröjas (WHO, 2012). Enligt Nordenfelt (2010) är den palliativa vården 
individuell och individen ska själv få vara delaktig samt påverka vården. (ibid.).  

Patienter i palliativ vård 
Att få en bra relation till patienten som befinner sig i palliativ vård framstår som 
betydelsefullt för att kunna besvara patientens behov och bidra till att patientens 
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värdighet kan upprätthållas (Mok & Chiu, 2004). Franklin, Ternestedt, och 
Nordenfelt (2006) menar att det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar på patientens 
behov och önskemål. Mok och Chiu (2004) skriver att om en sjuksköterska 
engagerar sig i patienten som vårdas palliativt, kan en relation byggas upp som 
baseras på tillit från patientens sida (ibid.). 
 
Enligt Mok och Chiu (2004) kan en patient som befinner sig i palliativ vård se den 
kvarvarande tiden i livet som en tidsbegränsning, och är därför sårbar som person. 
Detta är en av anledningarna till varför en god relation till patienten är viktig för 
sjuksköterskan att åstadkomma och upprätthålla (Mok & Chiu, 2004). 
 
Inom palliativ vård är döden en process som anses normal och patienten ska få 
hjälp med att uppnå värdighet på bästa möjliga sätt (Sandman & Woods, 2003; 
Henoch, 2002). Henoch (2002) anser att inom den palliativa vården skall döden 
varken skjutas upp eller påskyndas (ibid.). 

Värdighet 
Enligt Tyree, Long och Greenberg (2005) samt Eriksson (2005) innebär värdighet 
att vara värdig, hedrad samt aktad. Franklin et al. (2006) menar att värdighet 
uppnås genom att patienten känner sig värdefull och betydelsefull i relation till 
andra människor. Då värdighet är ett mål inom palliativ vård, måste 
sjuksköterskan besitta kunskaper om hur patienten upplever värdighet. Franklin et 
al. (2006) anser att värdighet existerar när patienten har kontroll över sitt 
beteende, sin omgivning samt hur han eller hon blir behandlad av andra personer. 
En annan definition av värdighet är huruvida individen ska kunna känna sig viktig 
och värdefull i relation till andra individer. (ibid.). Eriksson (2005) skriver att alla 
människor har lika värde och värdighet, men uppfattningen om det egna värdet är 
individuellt och upplevs olika. Människan uppnår sin fulla värdighet när hon kan 
fullborda uppgiften som är att vara människa, om hon däremot fråntas denna 
uppgift försvinner också hennes värdighet (ibid.). 
Enligt Nordenfelt (2010) är värdighet ett grundläggande värde som alla människor 
kan äga. Värdet borde respekteras av individen själv och av medmänniskor. Det är 
även viktigt att människovärdet inte tas ifrån en individ så länge han eller hon 
lever. Att bevara individens värdighet innebär att en individ får känna att han eller 
hon har ett värde (ibid.). 
Enligt McClement, Chochinov, Hack, Kristjansson och Harlos (2004) viktigt att 
sjuksköterskan förstår patientens egen tolkning av värdighet, så att patienten kan 
bevara värdigheten genom vårdandet i den palliativa vården (ibid.). 
Franklin et al. (2006) och Eriksson (2005) anser att den palliativa vården ska vara 
respektfull och anpassad efter individen, eftersom den palliativa vården skiljer sig 
åt och är individuell (ibid.). 
Patricia, Enes och de Vries (2004) beskriver att sjuksköterskan måste respektera 
patientens rättigheter och att varje individ har rättigheten att få veta sanningen om 
sitt hälsotillstånd, för att patienten ska kunna upprätthålla sin värdighet (ibid.). 
Gallagher, Li, Wainwright, Rees-Jones och Lee (2008) menar att om en person 
uppfattar den egna värdigheten som låg, kan personen uppleva ett underläge i 
relation till andra människor. Edlund (2002) skriver att patienten kan bevara sin 
värdighet genom att sjuksköterskan planerar sina handlingar. Vidare är det 
sjuksköterskans personliga handlande och agerande som gör att patientens 
värdighet kan uppnås (ibid.). 
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Eriksson (2005) beskriver att sjuksköterskan har som uppgift att möjliggöra 
patientens upplevelse av värdighet samt se till så att patienten inte utsätts för 
ovärdiga situationer. En patients värdighet kan exempelvis sänkas vid utebliven 
vård (ibid.). Enligt Edlund (2002) kan det ibland uppstå situationer inom den 
palliativa vården som kan upplevas ovärdiga för patienten. Upplevelsen av att ha 
ett egenvärde som patient är grundläggande för att kunna känna värdighet (ibid.). 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 
Enligt Gallagher et al.(2008) ingår det i sjuksköterskans etiska kod att respektera 
individers mänskliga rättigheter, rätten till självbestämmande, rätten till värdighet 
samt rätten att bli bemött med respekt (ibid.). 

Kihlgren, Engström, och Johansson (2009 ) anser att det i sjuksköterskans 
yrkesroll är viktigt att uppmärksamma patientens individuella behov och förmåga 
att själv medverka i vården. Vidare menar Kihlgren et al. (2009) att en patient som 
vårdas palliativt ska få möjlighet att vara delaktig i den egna vården, eftersom 
delaktigheten är en förutsättning för att kunna bevara värdigheten. Det är 
sjuksköterskans ansvar att se till så patienten blir delaktig i den egna vården 
(ibid.). 

Enligt Kihlgren et al. (2009) är det en förutsättning för sjuksköterskan att få en bra 
relation till patienten, eftersom relationen speglar omvårdnaden inom palliativ 
vård. En bra relation mellan sjuksköterska och patient uppstår vid ömsesidig 
respekt (ibid.). Karlsson och Sandén (2007) skriver att då sjuksköterskan deltog i 
vårdandet av patienten i palliativ vård, blev relationen god och hade stor betydelse 
för att patienten skulle kunna upprätthålla sin värdighet. Eftersom relationen 
mellan sjuksköterska och patient var god, framstod en djupare samhörighet mellan 
parterna, vilket grundades i sjuksköterskans profession (ibid.). 

Luker, Austin, Caress och Hallett (2000) skriver att det är betydelsefullt att lära 
känna patienten som vårdas palliativt, då det hjälper sjuksköterskan att tolka 
patientens funderingar och behov (ibid.). 

TEORETISK REFERENSRAM 
Travelbee’s (1971) interaktionsteori fokuserar på att beskriva mellanmänskliga 
aspekter i omvårdnad. Travelbee vill lyfta fram relationen mellan sjuksköterskan 
och patienten samt bejaka det unika och personliga hos varje individ. Det 
framkommer som betydande att bortse från varje individs sjukdom eller tillstånd, 
för att kunna se individen bakom sjukdomen (ibid.). 
 
Travelbee (1971) anser att relationen som kan uppstå mellan sjuksköterskan och 
patienten genomgår olika faser. Faserna innefattar olika faktorer som innebär att 
ett förtroende etableras genom sjuksköterskans agerande och inställning. 
Sjuksköterskan behöver kunskap samt förståelse i omvårdnaden, för att relationer 
till individer skall kunna byggas upp. Det krävs även en bra kommunikation i 
relationen mellan individerna där tankar och känslor delas, vilket i sin tur bidrar 
till en god omvårdnad (ibid.). 
 
En stor del av omvårdnaden grundar sig på interaktionen mellan sjuksköterskan 
och patienten. Det är viktigt för sjuksköterskan att förstå vilken betydelse 
interaktionen har för patienten, då interaktionen avgör hur relationen i 
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omvårdnaden blir. Sjuksköterskan ansvarar för att stötta individer som är i behov 
av omvårdnad. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ha en helhetssyn i 
omvårdnaden, då helhetssynen är avgörande för att undvika individers lidande 
(Travelbee, 1971). 
 
Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan behöver stor kompetens samt förmåga 
till förståelse gentemot patienter som befinner sig i palliativ vård, för att 
omvårdnaden ska kunna bli optimal. Hur sjuksköterskan bemöter patienter som 
vårdas palliativt, beror i stor utsträckning på sjuksköterskans egna föreställningar 
om döendet och döden, som ter sig olika från individ till individ. I sjuksköterskans 
professionella yrkesroll ingår det att bistå den sjuka patienten, med att finna 
mening i livet trots sjukdom, lidande och smärta (ibid.). 
 

SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva patienters värdighet i den palliativa vården 
utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

METOD  
För att svara på studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med kvalitativ 
ansats. En litteraturstudie innebär att kritiskt granska, sytematiskt söka och 
sammanställa litteraturen inom det valda ämnet. Kvalitativa studier innebär att 
fokus riktas på människors subjektiva upplevelser och tolkningar av omvärlden. 
(Forsberg & Wengström, 2008). Litteraturstudien inriktades således på aktuell 
forskning inom området. 

I kvalitativa studier är trovärdigheten hög eftersom deltagarnas röst blir hörd. 
Läsaren får en ökad förståelse för varför individer reagerar på olika sätt, samt 
vilka upplevelser, tankar och känslor som ligger till grund för individers olika 
beteenden (Forsberg & Wengström, 2008). Kvalitativa undersökningar innebär att 
tala med eller att observera deltagarnas erfarenheter ett fenomen (Polit & Beck, 
2008). För att svara på studiens syfte, sammanställdes litteratur inom det valda 
området. 

Urval och datainsamling 
Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL eftersom 
databaserna inriktas på omvårdnad. De sökord som användes var Human dignity, 
Palliative care, nursing, professional– patient relations, dying people, 
professional nursing, terminally ill, nurses experience och end of  life. Enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är sökoperatorer ord som kombineras för 
att göra sökningen mer avgränsad, vilket bidra till att relevant litteratur lättare kan 
hittas och vara användbar i relation till studiens syfte (ibid.). Booleska 
sökoperatorer som AND användes för specifik sökning. OR fanns med i 
litteratursökningen, men togs bort eftersom relevanta studier kopplat till syftet 
hittades med AND. 

Följande Inklusionskriterier användes: artkilarna som granskades skulle vara 
skrivna på engelska samt vara publicerade från år 2000-2012. Studierna skulle 
utgå ifrån kvalitativ metod, vara peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är 
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vetenskapligt granskade före publicering. Studierna skulle inkludera både män 
och kvinnor. Deltagarna i studierna skulle vara över 18 år. 

Exklusionskriterierna var artiklar som berörde patientperspektiv och anhörigas 
uppfattningar gällande värdighet i den palliativa vården. Ytterligare 
exklusionskriterium var studier med kvantitativ metod. 

Artiklarna söktes i CHINAL och PubMed med kombinerande sökoperatorer 
(Bilaga 1). När sökningen gav träffar ställdes kravet att artiklarna skulle vara peer 
reviewed. Därefter gjordes ett urval på titelnivå. Titlarna lästes igenom, de som 
inte passade in på syftet sorterades bort. Därefter lästes 35 abstrakt igenom och 
diskuterades. Av lästa abstrakt sorterades åtta artiklar ut som svarade på syftet för 
kvalitetsgranskning. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Willman et al. 
(2006) granskningsprotokoll. Genom att svara på ett antal frågor om studiernas 
vetenskaplighet med Ja, Nej och Vet Ej som svarsalternativ (Bilaga 2), kunde 
författarna till föreliggande studie bedöma artiklarna efter hög, medel eller låg 
kvalité. Antal frågor som besvarades var tio stycken. De frågorna som besvarades 
med ja utgjorde ett poäng och de som besvarades med Nej eller Vet Ej utgjorde 
noll poäng. Utifrån denna bedömning gjordes procenträkning av poängen där 80-
100 % utgjorde god kvalité, 70-79% utgjorde medel kvalité och 60-69% utgjorde 
dålig kvalité (ibid.). Sex stycken artiklar var av god kvalité och två var av medel 
kvalité (Bilaga 3).  

Dataanalys 
Graneheim och Lundman’s (2008) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys 
användes som inspirationskälla för att analysera artiklarna (Tabell 1). Kvalitativ 
innehållsanalys användes för att granska och tolka texterna. Metoden användes för 
att upptäcka olika mönster och kategorier samt dra slutsatser från texter (ibid.). 
Steg ett innebar att blida sig en uppfattning om artiklarnas innehåll. De åtta 
artiklarna lästes igenom enskilt och ett antal gånger för att få en helhetsblid av 
artiklarnas resultat samt att resultatet svarade på studiens syfte (Graneheim & 
Lundman, 2008). 

Steg två bestod av markering av meningsenheter som var relevanta till syftet 
(Graneheim & Lundman, 2008). Detta gjordes enskilt och sedan diskuterade 
författarna emellan. När olika tolkningar uppkom så diskuterades detta till en 
gemensam tolkning (Tabell 1, steg 2). När författarna hade markerat olika 
meningar diskuterades även detta tills båda var överens (ibid.). 

I steg tre genomfördes kondensering där meningarna översattes till svenska och 
kortades ner till mindre enheter (Tabell 1, steg 3) (Graneheim & Lundman, 2008). 

I steg fyra gjordes kodning, vilket innebar att kärnan i texten plockades ut 
(Graneheim & Lundman, 2008). Det var viktigt att ta ställning till vad som var 
mest framträdande i texten. Om problem uppstod och olika tolkningar uppkom, 
gick författarna tillbaka till studiens syfte och diskuterade tills båda var överens 
om vad som beskrevs i texten (Tabell 1, steg 4) (ibid.). 
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I steg fem framkom kategorier. Enligt Graneheim & Lundman, (2008) är 
kategorier flera koder som har liknade innehåll. Kategorierna ska svara på frågan 
”vad?” och hänvisa till innehållet på ett beskrivande sätt. Kategorierna blev 
huvudkategorier i resultatdelen (ibid.). Kategorierna var: Delaktighet i den egna 
vården, respektera patientens självbestämmande, värdig palliativ vård, betydelsen 
av sjuksköterskans lyhördhet samt ovärdiga situationer (Tabell 1, steg 5). 

Enligt Graneheim och Lundman’s (2008) innehållsanalys ska subkategorier 
skapas. Kategorierna kan utformas utifrån subkategorier eller uppdelas i 
subkategorier (ibid.). Inga direkta subkategorier framkom under analysprocessen 
och därför exkluderades subkategorier som begrepp. 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet. 

Steg 2 
Meningsenhet 

Steg 3 
Kondensering 

Steg 4 
Kodning 

Steg 5 
Kategori 

Also significant 
is that the 
patient must be 
allowed to be 
involved in their 
own care. 

(Karlsson & 
Berggren, 
2011). 

Patienten 
måste bli 
involverad i 
sin egen vård. 

Patienten blir 
delaktig.  

 

Delaktig i den 
egna vården. 
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RESULTAT 
Resultatet grundas på åtta vetenskapliga artiklar och utgår från fem kategorier. 
Utifrån sjuksköterskans perspektiv beskrivs hur sjuksköterskan kan bidra till att 
patienters värdighet kan upprätthållas eller uppnås i den palliativa vården.  

  

 

 

 

 

 

 

Modell 1. Översikt över kategorier. 

Delaktighet i den egna vården 
Enligt Karlsson och Berggren (2011) och Brown, Johnston och Östlund (2011) 
behövde sjuksköterskorna tillåta patienterna att vara delaktiga i den egna vården. 
Den palliativa vården behövde anpassas individuellt och sjuksköterskans förmåga 
att visa hänsyn till patienternas egna önskemål speglade den palliativa vården. 
Brown et al. (2011) menar att då patienterna fick vara delaktiga i sin egen vård 
blev patienternas värdighet bevarad och skyddad. Patienternas delaktighet i 
vården kunde uppnås genom att sjuksköterskorna lyssnade till patienternas 
önskemål gällande den egna vården samt låta patienterna ta egna initiativ. När 
sjuksköterskorna som arbetade i den palliativa vården anpassade sig och 
tillmötesgick patienternas önskemål gällande den egna vården uppstod en 
underförstådd förståelse parterna emellan, som var gynnande för den vårdande 
relationen (ibid.). 

Enligt Brown et al. (2011) ansåg sjuksköterskan att patienten skulle få tid för att 
kunna uttrycka sina känslor. Patienten skulle även få så mycket kontroll över sin 
egen vård som möjligt. Sjuksköterskans förhållningssätt var viktigt för att kunna 
hjälpa patienten att bli delaktig i den egna vården. Förhållningssättet speglade 
även huruvida patienten skulle känna sig värdig i den palliativa vården. Enes 
(2003) skriver att det var viktigt för patienterna att få ha kontroll över sitt privatliv 
samt att få ta beslut kring privatlivet, vilket framhölls av sjuksköterskorna som 
även hade noterat att det var viktigt för patienterna att ha kontroll över sina egna 
kroppar, då kontrollen speglade graden av värdighet (Enes, 2003). 

Dwyer, Andershed, Nordenfelt och Ternestedt (2008) skriver att det var 
sjuksköterskans uppgift att se till så patienterna hade rätt till självbestämmande 
inom den palliativa vården, vilket innebar att sjuksköterskorna inte skulle ta beslut 

Delaktighet i den egna vården 

Respektera patientens 
självbestämmande 

 
Värdig palliativ vård 

Betydelsen av sjuksköterskans 
lyhördhet 
Ovärdiga situationer 
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utan att rådgöra med och involvera patienterna. Vidare beskriver Dwyer et al. 
(2008) hur sjuksköterskorna exempelvis kunde involvera patienterna i den dagliga 
vården, så att patienten skulle kunna fortsätta att göra de saker som han eller hon 
hade gjort tidigare i livet, i största möjliga mån (ibid.). 

”It was described as important to respect the older person’s 
self-determination and not make decisions over his/her head.” 
(Dwyer et al. 2008, s. 189). 

Enligt Brown et al. (2011) var det viktigt att sjuksköterskan involverade patienten 
i den egna vården, eftersom patienter som vårdades palliativt skulle få vara med 
och ta beslut angående sin egen vård (ibid.). 

Respektera patientens självbestämmande 
Enes (2003) och Karlsson och Berggren (2011) beskriver hur sjuksköterskorna 
begärde att patienterna skulle få rätt till självbestämmande inom den palliativa 
vården, för att kunna upprätthålla värdighet. Dwyer et al. (2008) menar att 
sjuksköterskan skulle visa respekt gentemot patienten, samt ge patienten möjlighet 
till att själv bestämma över den egna palliativa vården. 

”We are here to help; it’s the older person who makes the 
decisions about what she wants and the type of required. Of 
course we have to respect them, we are here to help, not make 
decisions on their behalf…” (Dwyer et al. 2008, s. 189). 

Enligt Enes (2003) behöver sjuksköterskan respektera patienternas egna beslut 
som exempelvis kan handla om att de vill åka hem, men samtidigt kan det vara 
opassande att patienterna åker hem just vid de önskade tillfällena. Situationen kan 
då bli utmanande för sjuksköterskorna att lösa så att båda parterna blir nöjda, 
eftersom sjuksköterskorna ville att patienten skulle vara kvar för fortsatt vård och 
patienten ville åka hem. Situationen måste vid dessa tillfällen upprätthålla 
värdighet, vilket är sjuksköterskans ansvar att åstadkomma (Enes, 2003). 
Sjuksköterskorna ansåg att patienterna hade olika behov vård, vilket innebar att 
individuell vård var ett måste. När sjuksköterskorna visade individuell respekt för 
patienterna, som låg till grund för patientens självbestämmande. Sjuksköterskorna 
berättar om en patient som framhöll att det var brist på frihet, då sjuksköterskorna 
inte lät patienten korsa en gata på egen hand, utan sjuksköterskornas sällskap. 
Sjuksköterskorna behövde tillåta patienterna att prata om deras liv samt ge 
patienterna tillfälle att själva få styra över hur den egna, kvarvarande palliativa 
vården skulle se ut (Enes, 2003). 

Enes (2003) beskriver att sjuksköterskorna hade uppmärksammat att vissa 
patienter inte ansåg att deras värdighet hade försämrats eller ändrats under det 
palliativa vårdandet. Vissa patienter kunde avstå från saker som de under det 
palliativa vårdandet hade börjat se som oviktiga, som tidigare i livet hade varit 
viktiga och även om rutinerna ändrades var värdigheten densamma som tidigare. 
Exempel på detta var en man som alltid hade rakat sig en gång i veckan, på en 
bestämd dag. Han ansåg inte längre att detta var viktigt och därför var det inte 
heller nödvändigt längre (ibid.). 
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Värdig palliativ vård 
Enligt Roche-Fahy och Dowling (2009) har vården förändrats genom åren, 
gällande sjuksköterskors arbete för hur patienter skulle kunna upprätthålla sin 
värdighet i den palliativa vården. 

” I see a huge difference. Nobody understood, or yeah, there’s 
a better understanding of how … or better appreciation 
maybe. And people expect to die pain free and with dignity 
now’.” (Roche-Fahy och Dowling, 2009, s. 137). 

Karlsson och Berggren (2011) beskriver hur sjuksköterskor arbetade tillsammans 
för att uppnå god palliativ vård. Sjuksköterskorna arbetade mot ett gemensamt 
mål, så att patienterna som befann sig inom palliativ vård skulle kunna uppnå 
värdighet. Sjuksköterskorna ansåg att då patienterna hade hopp, eller en önskan 
om att få uppleva en sista årstid, eller att få må bra av matoset från den mat som 
bereds, även om maten inte kan ätas, kunde de uppleva självständighet. Vid de 
tillfällen då patienterna fick uppleva integritet inom den palliativ vården, kunde 
vården utvecklas till att bli en god palliativ vård för patienterna. Det framkom att 
självständighet och integritet var de bidragande faktorerna som sjuksköterskan 
behövde anpassa till patienterna för att den palliativa vården skulle kunna bli god 
och värdig (ibid.). 

Karlsson och Berggren (2011) anser att sjuksköterskorna behövde ha en bra 
relation till patienterna eftersom den palliativa vården på så vis blir optimal. 
Relationen parterna emellan grundar sig på sjuksköterskans nödvändiga 
kompetens, som bland annat innebär att hon ska kunna lyssna och tillmötesgå 
patienterna så att värdighet kan upprätthållas (ibid.). 

Enligt Bratcher (2010) innebär en värdig och god död att få bli så smärtfri som 
möjligt, samt att upprätthålla patienternas värdighet. Sjuksköterskor tyckte att det 
var viktigt att patienterna fick dö med värdighet samt bli bemötta med respekt, 
eftersom värdigheten kunde bevaras (ibid.). 

Dwyer et al.(2008) menar att respekt och tillit var aspekter som sjuksköterskan 
behövde vara medveten om, för att patienten skulle kunna känna och uppnå 
värdighet (ibid.). 

Enes (2003) menar att värdighet kunde formas genom hur sjuksköterskorna 
behandlade patienterna. Vid flera tillfällen hade sjuksköterskorna noterat att 
patienterna blev behandlade utan respekt, vilket kunde skada patienternas känslor 
för sin egen värdighet. Enligt Enes (2003) var det viktigt att sjuksköterskan 
respekterade patienternas privatliv, eftersom privatlivet inverkade på patienternas 
värdighet, speciellt då det handlade om den personliga sfären. Sjuksköterskor som 
ville ge sina patienter möjlighet till att uppnå värdighet, behövde behandla 
patienterna som värdiga, vuxna människor (ibid.). 

Betydelsen av sjuksköterskans lyhördhet 
Enligt Brown et al. (2011) kunde värdighet innebära att en sjuksköterska visade 
omtanke, medkänsla samt lyssnade till patienten. Sjuksköterskor som arbetade i 
den palliativa vården beskrev hur patienters värdighet kunde upprätthållas genom 
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att sjuksköterskorna såg patienterna för vilka de verkligen var, vilket bland annat 
innebar att lyssna till patienten (ibid). 

”You need to take time and make them feel relaxed to be able 
to talk to you about everything…so they’re free to explain 
exactly how they feel.” (Brown et al. 2011, s. 240). 

Brown et al. (2011) anser att sjuksköterskorna exempelvis kunde sitta ner 
tillsammans med patienterna och låta patienterna prata om sig själva och deras liv. 
När sjuksköterskorna uppfattade att patienterna var ledsna, fick patienterna 
tillfälle att sitta ner tillsammans med sjuksköterskan och prata av sig. Vidare 
beskriver Vissa patienter hade frågor som rörde den palliativa vården samt olika 
känslor som de ville ventilera med någon, i dessa fall försökte sjuksköterskorna 
besvara frågor angående känslomässiga problemen i den mån det var möjligt. 
Brown et al. (2011) menar att sjuksköterskorna lade då märke till att när 
patienterna fick prata av sig och fick sina frågor besvarade kunde patienternas 
värdighet bevaras eller förstärkas. Ibland räckte det med att sjuksköterskan satt 
tyst och bara lyssnade till patienten, detta kunde stärka eller bevara patientens 
värdighet. Sjuksköterskan framhöll vikten av att identifiera känslomässig oro, 
genom att lyssna till patienten och försäkra dem om att detta var typiska känslor 
för patienter som befann sig i palliativ vård (ibid.). Sjuksköterskorna behövde visa 
respekt gentemot patienterna genom att lyssna till patienterna och på så sätt skulle 
värdighet kunna uppnås (Enes, 2003). 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) menar att 
sjuksköterskorna poängterade vikten av att lyssna till patienterna som vårdades 
palliativt. Det var viktigare att lyssna på patienterna än att fokusera på de fysiska 
aspekterna. Särskilt viktigt att lyssna visade sig vara när patienten kände sig 
nedstämd, eftersom det verkade ha en lindrande effekt samt att värdigheten kunde 
upprätthållas. Sjuksköterskorna menade att genom att de lyssnade och tröstade 
patienterna, fick sjuksköterskorna patienternas tillit (ibid.). 

Ovärdiga situationer 
Enes (2003) menar att sjuksköterskor beskrev vikten av att underhålla patienternas 
individuella behov. Detta var en utmanande, men nödvändig uppgift inom den 
palliativa vården, för att patienterna skulle kunna upprätthålla värdighet (ibid.). 

Jakobsen & Sørlie (2010) skriver att en sjuksköterska ansåg att det ofta saknades 
personal då patienter vårdades palliativt. Sjuksköterskan såg det som frustrerande 
att inte kunna få tillgång till extra personal, speciellt då det bara fanns fyra 
sjuksköterskor på 100 patienter. Vissa patienter dog ensamma under tiden 
sjuksköterskan delade ut mediciner, vilket ansågs som ovärdigt. Dwyer et al. 
(2008) skriver att patienterna ibland inte fick den tid som de behövde och det 
grundade sig på underbemanning av personal. Personalbristen i sin tur kunde 
medföra att sjuksköterskorna kände frustration samt känslan av att vara 
otillräcklig, eftersom den palliativa vården inte blev optimal för patienterna. 
Personalbristen bidrog även till att sjuksköterskorna förlorade patienternas tillit 
och slutligen kunde patienterna känna sig övergivna, vilket blev ovärdigt för 
patienterna (ibid.). 
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Dwyer et al. (2008) anser att tidsbrist kunde bidra till att patienter inte fick 
tillräckligt med individuell tid, vilket kunde resultera i ovärdiga situationer (ibid.). 

”You want to do so much, you know, the best for everyone, but 
it’s just not possible. The responsibility is too great, and there 
is just not enough time for everyone…(crying)… I don’t know 
what to do, I want to do so much more…” (Dwyer et al. 2008, 
s. 190). 

Enligt Enes (2003) var det viktigt att sjuksköterskan fick patienten att känna sig 
välkommen på den platsen där den sista tiden i livet skulle spenderas. I annat fall, 
om patienterna kände sig utanför och kände sig utsatta eller utstötta samt om 
sjuksköterskorna inte gjorde något åt situationen, kunde detta resultera i ovärdiga 
livssituationer för patienterna (ibid.). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Litteraturstudiens syfte är att beskriva värdighet i den palliativa vården utifrån 
sjuksköterskans perspektiv. Kvalitativ metod anses passande till studiens syfte. 
Kvalitativ metod används då fokus i studien ligger på att tolka och förstå 
människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Det anses inte relevant 
att använda kvantitativa metoder eftersom det uppfattas svårare att få en djupare 
förståelse av studiernas deltagare om kvantitativ metod användes. Intresset fanns 
att göra en empirisk studie, men även att göra en litteraturstudie var att föredra 
eftersom ett sådant arbetssätt är fördelaktigt när det gäller sammanställning av 
tidigare forskning och identifikation av det befintliga kunskapsläget (Forsberg & 
Wengström, 2008). 

Litteratursökningen utfördes genom att kritiskt granska artiklar och sammanställa 
litteraturen inom det valda ämnet. Granskningen utförs enligt Willman et al. 
(2011) protokoll eftersom den är lättöverskådligt samt att olika studier kan ha 
olika forskningsområden och kan ha olika vetenskapliga styrkor (ibid.). Artiklarna 
poängsätts för att kunna bedöma artiklarnas styrka och kvalitet. Fördelen med 
poängsättningen är att författarna får en överblick gällande trovärdigheten i 
respektive artikel, vilket resulterar i att föreliggande studies trovärdighet höjs. Sex 
artiklar är av god kvalitet, alltså 80-100 %. Två av artiklarna är av medel kvalitet, 
dvs. 70-79 %. Det anses inte vara någon markant skillnad mellan artiklarna som 
bedöms till god respektive medel kvalité. Artiklarna som bedöms till medel 
kvalité inkluderas eftersom artiklarnas resultat innehåller relevant och värdefull 
information relaterat till syftet. Åtta av nio artiklar väljs ut då en artikel visade sig 
vara kvantitativ och togs bort eftersom ett av inklusionskriterierna är att studien 
enbart ska baseras på kvalitativa studier. 

Nackdelen med att åtta artiklar har använts kan vara att resultatet hade sett 
annorlunda ut om fler artiklar hade använts, och troligtvis fått ett bredare resultat. 
Vad som upptäcktes när sökningarna gjordes var att det inte finns mycket 
forskning om värdighet i den palliativa vården utifrån sjuksköterskans perspektiv. 
Ett problem som uppstod var att många av artiklarna beskrev patienternas 
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perspektiv på sin värdighet. Detta begränsade antalet användbara artiklar eftersom 
studiens syfte inriktar sig på sjuksköterskans perspektiv. Fördelen med att det 
fanns få artiklar ur sjuksköterskans perspektiv är att föreliggande studie kan vara 
viktig att göra, med anledning av tidigare forskningsresultat.  
De utvalda artiklarna som används i litteraturstudien är från år 2000 till 2012, 
vilket innerbär relativt nya forskningsresultat. Författarna anser att nyare 
forskningsresultat speglar dagens verklighet på ett bra sätt. Innehållsanalys 
inspirerad av Graneheim och Lundman (2008) valdes. Författarna övervägde att 
välja Burnards (1996) analysmetod för innehållsanalys. Burnards (1996) metod är 
riktat till kvalitativa studier och syftet med analysmetoden är att människor i 
grupp ska kunna förstå en text (ibid.). Författarna väljer Graneheim och 
Lundmans innehållsanalys (2008), eftersom den tydligt beskriver utförandet av 
analysen samt är lätt att förstå (ibid.). 
 

Analysen gjordes i fem steg:  
Första steget är att få en uppfattning om artiklarnas innehåll, vilket gjordes genom 
att artiklarna lästes igenom enskilt och ett antal gånger. Därefter diskuterades 
artiklarnas innehåll tillsammans. Detta gjordes för att få en bra och tydlig 
uppfattning om artiklarnas resultat, samt om resultatet höll måttet för att svara på 
studiens syfte. Nästa steg är markering av meningsenheterna, vilket gjordes 
enskilt. Sedan diskuterades meningsenheterna till en gemensam tolkning. 

I steg tre översätts meningsenheterna från engelska till svenska och kortas ner till 
mindre enheter. Författarna var extra noga med att översätta korrekt, eftersom 
Forsberg och Wengström (2008) anser att texterna lätt kan misstolkas när all data 
är på engelska. Ett svensk- engelskt lexikon kom till användning för att inte mista 
betydelsefull information, eftersom avsaknad information från texterna kan ändra 
uppfattningen om innehållet i artiklarna. 

I steg fyra gjordes kodning, kodningen tolkades genom en uppfattning av texten. 
Det problem som uppstod när kodningen utfördes var att det uppkom 
meningsskiljaktigheter. Meningarna lästes därför upprepade gånger för att inte 
låta den personliga tolkningen överta textens innehåll. Enligt Graneheim och 
Lundman (2008) är koder redskap som hjälper författarna att reflektera över 
datamaterialet på nya sätt.  

I steg fem framkom kategorier 
Subkategorierna exkluderades eftersom de ansågs bli snarlika kategorierna samt 
att föreliggande studies material inte påvisar ett större antal subkategorier. 
Nackdelen mad att subkategorier uteslöts kan enligt Olsson och Sörensen (2011) 
vara att textmaterialet under varje kategori kan tyckas bli för utsträckt, vilket gör 
att texten kan uppfattas som spretande. Om subkategorierna används som 
underrubriker i resultatet, kan detta understödja till att textmaterialet blir mer 
specifikt (ibid.). 

Artiklarnas kvalitet håller måttet i förhållande till syftet. Innehållet i artiklarna 
utgjorde fem grundläggande kategorier som svarar på syftet. Det har varit en 
fördel med två författare till föreliggande studie, eftersom en dialog har kunnat 
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upprätthållas, samt att viktig information om studiens kategorier kunde diskuteras 
och sammanställas. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer hur sjuksköterskorna tillät patienterna att vara delaktiga i 
den egna vården, exempelvis kunde patienterna ha individuella önskemål gällande 
den egna vården. Vosit-Steller, White, Barron, Gerzevitz och Morse (2010) menar 
att om sjuksköterskan får patienten att bli delaktig i den egna vården, kan 
patienten lättare acceptera den palliativa vården och dess innebörd. Vilket innebär 
att patienten kan uppleva värdighet trots att patienten vårdas palliativt. Det 
stämmer väl överens med Baillie, Ford, Gallagher och Wainwright (2009) som 
också skriver att sjuksköterskor hade uppfattningen om att de inte alltid hade haft 
möjlighet att tillmötesgå patienternas behov av delaktighet i den egna vården, 
vilket resulterade i ovärdiga situationer. Nordenfelt (2010) menar att patienter har 
rätt att vara så delaktiga i den egna vården som möjligt eftersom patienten har 
självbestämmanderätt och det är sjuksköterskan som ansvarar för att patienten blir 
delaktig (ibid.). Det är betydelsefullt att som sjuksköterska ge patienten rätt att 
vara delaktig i den egna vården. Sjuksköterskor bör involvera patienten i vården, 
för att patienten ska kunna uppnå värdighet. 

Vidare i resultatet beskrivs hur sjuksköterskan skulle visa respekt gentemot 
patienten, samt att ge patienten möjlighet till att själv bestämma över den egna 
palliativa vården. Detta styrks av Franklin et al. (2006) och Eriksson (2005) som 
anser att sjuksköterskan i den palliativa vården ska vara respektfull, samt anpassa 
vården efter individen, eftersom den palliativa vården är individuell och skiljer sig 
åt. Nordenfelt (2010) menar att sjuksköterskan har som skyldighet att respektera 
patienters rätt till självbestämmande. Vidare beskriver Nordenfelt (2003) att 
respekt visas genom att respektera patienters rättigheter. Sjuksköterskan bör aldrig 
fatta beslut som inte har involverat patienten, det är därför viktigt att inte överta 
situationen i den ledande rollen som sjuksköterskan besitter. Travelbee (1971) 
menar att det som sjuksköterska är betydelsefullt att ha en helhetssyn i 
omvårdnaden. Jacelon (2003) skriver att i de fall där sjuksköterskan inte 
behandlade patienten på det sätt som patienten själv ville bli behandlad, blev 
värdigheten skadad och situationen utvecklades till ovärdig. Enligt Birrell (2006) 
behövde sjuksköterskorna respektera patientens olika behov inom den palliativa 
vården, för att patienten skulle kunna upprätthålla värdighet. Sjuksköterskorna 
som arbetade inom palliativ vård borde vara medvetna om att värdigheten är 
individuell och sjuksköterskornas respekt inför patienternas självbestämmande 
speglar huruvida värdigheten kan upprätthållas. Detta påvisas även i Baillie’s 
(2009) studie där respekt för patienternas värdighet bör vara essensen inom den 
palliativa vården. Whitehead och Wheeler (2008) menar att sjuksköterskorna inte 
alltid kunde upprätthålla patienternas värdighet (ibid.). Sjuksköterskan behöver 
anpassa vården individuellt eftersom patienten har rätt till självbestämmande. 
Ibland respekterades inte patientens rätt till självbestämmande, vilket resulterade i 
ovärdiga situationer. 

Resultatet visar att sjuksköterskor arbetade tillsammans för att uppnå en god 
palliativ vård. Sjuksköterskorna arbetade mot ett gemensamt mål, så att 
patienterna som befann sig inom palliativ vård skulle kunna uppnå värdighet. 
Nordenfelt (2010) anser att varje patient har olika mål och värderingar, vilket 
innebär att en god död kan yttra sig olika. I den palliativa vården ska patienten 
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som står inför döden, själv få påverka sin död. Baillie (2009) beskriver hur 
patienternas vård påverkades negativt då det inte fanns tillräckligt med personal. 
Personalbristen bidrog till att patienterna inte kunde få den vård de behövde och 
därmed blev patienternas värdighet nedsatt. Enligt Gallagher et al. (2008) var 
sjuksköterskans viktigaste uppgift att respektera patientens värdighet, för att 
upprätthålla en god palliativ vård (ibid.). Travelbee (1971) anser att det krävs en 
bra relation mellan sjuksköterskan och patienten, där tankar och känslor delas. 
Relationen kan sedan leda till att sjuksköterskan kan bidra med en god 
omvårdnad. För att patienten ska kunna få en god palliativ vård, bör 
sjuksköterskan respektera patienternas egna önskemål, gällande vad en god vård 
innebär för varje enskild patient. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna behövde ha en bra relation till patienterna 
eftersom den palliativa vården på så vis blir optimal. Relationen parterna emellan 
grundar sig på sjuksköterskans nödvändiga kompetens, som bland annat innebär 
att hon ska kunna lyssna och tillmötesgå patienterna så att värdighet kan 
upprätthållas. Travelbee (1971) menar att då sjuksköterskan inte lyssnar till 
patienten kan relationen påverkas negativt och en negativ relation kan leda till att 
omvårdnaden blir försämrad. Det ingår i sjuksköterskans ansvar att upprätthålla 
relationen mellan sjuksköterska och patient. Kihlgren et al. (2009) anser att en god 
relation mellan sjuksköterska och patient kan uppstå vid ömsesidig respekt, och 
det är en förutsättning för sjuksköterskan att få en bra relation till patienten, 
eftersom relationen speglar omvårdnaden inom palliativ vård (ibid.). Detta styrks 
av Mok och Chiu (2004) som menar att det är viktigt att sjuksköterskan får en bra 
relation till patienten som befinner sig i palliativ vård, då relationen kan bidra till 
att patientens värdighet kan upprätthållas. En patient som befinner sig i palliativ 
vård kan se den kvarvarande tiden i livet som en tidsbegränsning, och är därför 
sårbar som person. Detta är en av anledningarna till varför en god relation till 
patienten är viktig för sjuksköterskan att åstadkomma och upprätthålla (Mok & 
Chiu, 2004). Vidare anser Travelbee (1971) att relationen som kan uppstå mellan 
sjuksköterskan och patienten genomgår olika faser. Faserna innefattar olika 
faktorer som innebär att ett förtroende etableras genom sjuksköterskans agerande 
och inställning. En bra relation mellan sjuksköterska och patient kräver att 
sjuksköterskans engagemang och lyhördhet. Resultatet visar att sjuksköterskans 
kompetens var grundläggande för att en relation skulle kunna etableras. Värdighet 
kunde uppnås genom att sjuksköterskan och patienten fick en bra relation till 
varandra. 
 

I resultatet framkommer att det var viktigt att sjuksköterskan lyssnade på 
patienterna. Särskilt viktigt att lyssna visade sig vara när patienten kände sig 
nedstämd, eftersom det verkade ha en lindrande effekt samt att värdigheten kunde 
upprätthållas. Enligt Vosit-Steller et al. (2010) behövde sjuksköterskan aktivt 
lyssna på patienternas livshistorier och minnen för att patienterna skulle kunna 
uppleva eller upprätthålla värdigheten. Wallerstedt och Andershed (2007) 
beskriver hur sjuksköterskor ansåg att tiden tillsammans med patienterna var 
begränsad, vilket resulterade i att sjuksköterskorna inte hade tid att sitta ner och 
lyssna på patienterna. På grund av att det fanns begränsat med tid, ansåg 
sjuksköterskorna att det kunde bli ovärdigt för patienterna. Mok och Chiu (2004) 
menar att sjuksköterskorna visade intresse för patienterna genom att lyssna vilket 
bidrog till att patienterna uppnådde värdighet (ibid.). Sjuksköterskorna behöver tid 
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att kunna lyssna till patienterna. När sjuksköterskorna hade tid att lyssna till 
patienterna, kunde patienternas värdighet upprätthållas. 

SLUTSATS 
Resultatet visar olika faktorer som sjuksköterskan bör ta hänsyn till, för att 
värdighet ska kunna uppnås i vårdandet av patienter i palliativ vård. Det är 
betydelsefullt att sjuksköterskan ger patienten möjlighet till delaktighet i den egna 
vården. Det är även viktigt att sjuksköterskan respekterar patientens rätt till 
självbestämmande samt att vården anpassas individuellt. Sjuksköterskan behöver 
vara lyhörd, för att en relation mellan sjuksköterskan och patienten ska kunna 
utvecklas och upprätthållas. Ovärdiga situationer kan utvecklas, då sjuksköterskan 
inte kan avvara individuell tid till patienten. En god palliativ vård innebär att 
sjuksköterskor arbetar mot ett gemensamt mål, så att patienten ska kunna uppnå 
värdighet. Utifrån föreliggande studies resultat är det viktigt att sjuksköterskan 
bejakar patienten som en unik individ samt ser individen bakom sjukdomen eller 
tillståndet, detta för att värdighet ska kunna upprätthållas. 

Fortsatt forskning inom palliativ vård, med fokus på värdighet, utifrån 
sjuksköterskans perspektiv skulle vara av intresse, då det i dagsläget finns 
begränsad forskning inom det valda området. Vidare forskning skulle även kunna 
inriktas på hur patienter upplever sjuksköterskans bemötande som handlar om 
värdighet inom den palliativa vården. 
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Bilaga 1. Artikelsökning 1 (2) 

Databas CINAHL Sökord Antal träffar Antal granskade artiklar Antal använda artiklar 

S1 Human dignity 1237 - - 

S2 Palliative care 13566 - - 

S3 Proffessional-patient 
relations 

12110 - - 

S4 End of life 3033 - - 

S5 Professional nursing 1257 - - 

S6 Nursing 332068 - - 

S7 S1+S2 80  2 2 

S8 S1+S2+S3 6  1 1 

S9 S1+S4 30  2 1 

S10 S1+S5 12  1 1 
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Bilaga 1. Artikelsökning 2 (2) 

Databas PubMed Söksord Antal träffar Antal granskade artiklar  Antal använda artiklar 

S1 Human dignity 4222 - - 

S2 Palliative care 42580 - - 

S3 Nursing 530832 - - 

S4 Dying people 12548 - - 

S5 Nursing experience 26293 - - 

S6 Terminally ill 7875 - - 

S7 Professional nursing 46477 - - 

S8 End of life 37154 - - 

S9 S4+S5 34 1 1 

S10 S3+S6 25 1 1 

S11 S1+S5 124 1 1 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=3
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll  
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Bilaga 3. Artikelöversikt 1 (4) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Bratcher, J 

Scotland. 

How do critical 
care nurses define 
a “good death” in 
the intensive care 
unit. 

Crit care nurse Q. 

2010. 

To elucidate the 
meaning of 
nurse’s 
experiences of 
caring for dying 
persons at home 
and in a special 
unit in a hospital. 

Intervjuer. Sjuksköterskor 
beskrev hur 
patienter ville dö 
med värdighet. 
Sjuksköterskornas 
förhållningssätt 
var avgörande för 
vårdandet. 

God. 

Brown, H 
Johnston, B 
Östlund, U 
 

UK. 

Identifying care 
actions to 
conserve dignity 
in end-of-life care. 

British Journal of 
Community 
nurses. 
 2011. 

To suggest care 
actions that 
conserve dignity 
at the end of life 
based on 
evidence. From 
local experience 
and community 
nursing practice. 

Intervjuer. Förbereda, 
engagera och 
informera 
patienten. 
Värdighet vid 
livets slut. 

God. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 2 (4) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Dwyer, L.L 
Andershed, B 
Nordenfelt, L 
Ternestedt, B.M 
 
Sweden. 

Dignity as 
experienced by 
nursing home 
staff. 

Blackwell 
Publishing. 

2009. 

To explore 
nursing home staff 
members’ 
experiences of 
what dignity in 
the end of life care 
means to older 
people and to 
themselves. 

Intervjuer. Patienternas 
värdighet 
presenteras via två 
aspekter, att känna 
värdighet och att 
visa värdighet. 

God. 

Enes, S 
 
UK. 

An exploration of 
dignity in 
palliative care. 

Palliative 
Medicine. 

2003. 

Explore in depth 
the meaning and 
experiences 
around dignity for 
users and provide 
of palliative care. 

Intervjuer. Som patient var 
det betydande att 
sjuksköterskan 
lyssnade, visade 
respekt samt tog 
hänsyn till 
patientens 
privatliv. 

God. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 3 (4) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Iranmanesh, S 
Häggström, T 
Axelsson, K 
Sävenstedt, S 

Norway. 

Swedish nurses’ 
experiences of caring 
for dying people. 

Holist Nurs 
Pract. 

2009. 

Elucidate the meaning 
of nurses’ experiences 
of caring for dying 
persons at home and in 
a special unit in 
hospital. 

Intervjuer. Sjuksköterskorna 
skulle stötta personer i 
livets slutskede. 
Lyssna framkom som 
viktigt. Även positiva 
attityder i mötet med 
patienten framhölls 
som betydande. 

God. 

Jakobsen, R 
Sørlie, V 
 
Norway. 
 

Dignity of older 
people in a nursing 
home: Narratives of 
care providers. 

Nursing Ethics. 

2010. 

Illuminate the ethically 
difficult situations 
experienced by care 
providers working in 
nursing homes. 

Intervjuer. Sjuksköterskor kunde 
känna maktlöshet I 
olika situationer, 
vilket kunde leda till 
att patienters 
värdighet äventyrades. 

Medel. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 4 (4) 

Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Karlsson, C 
Berggren, I 
 
Sweden. 

Dignified end-of-life 
care in the patients’ 
own homes. 

Nursing Ethics. 

2011. 

To illuminate nurses’ 
experiences of 
significant factors that 
contributes to a good 
end-of-life care in the 
patient’s own home. 

Intervjuer. Säkerhet, respekt och 
integritet var 
framträdande för att 
uppnå en god vård vid 
livets slut. 

God. 

Roche-Fahy, V 
Dowling, M 
 
Ireland. 

Providing comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: experiences 
of female nurses 
working in a acute 
setting. 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing. 

2009. 

Explore the lived 
nurses who provide 
comfort to palliative 
care patients in an 
acute setting in a small 
urban hospital in the 
west of Ireland. 

Intervjuer. Aspekter som 
framkom som viktiga 
var att lyssna samt 
visa hänsyn till 
patienten. Privatlivet 
för patienterna var 
viktigt. 

Medel. 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 1 (3) 

Meningsenhet  Kondensering Kodning Kategori 

Also significant is that the 
patient must be allowed to be 
involved in their own care. 

(Karlsson & Berggren, 2011). 

Patienten måste bli 
involverad i sin egen 
vård. 

Patienten blir delaktig.  Delaktig i den egna vården. 

Involving the older person as 
much as possible in the 
everyday care so that he/she 
could continue doing the things 
he/she had done throughout life. 

(Dwyer, Andershed, Nordenfelt 
& Ternestedt, 2009). 

Göra den äldre 
personen delaktig i 
vården, så han/hon 
kunde göra saker 
han/hon alltid gjort. 

Delaktig i vården. 

It was described as important to 
respect the older person’s self-
determination and not make 
decisions over his/her head. 

(Dwyer, Andershed, Nordenfelt 
& Ternestedt, 2009).  

Respektera den äldre 
personens 
självbestämmande och 
inte fatta beslut över 
hans/hennes huvud. 

Inte fatta beslut över 
huvudet. 

Respektera patientens 
självbestämmande. 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 2 (3) 

Meningsenhet  Kondensering Kodning Kategori 

Three nurses included the belief 
that it was important to them 
that their patient died with 
dignity and respect.  

(Bratcher, 2010). 

Viktigt för 
sjuksköterskorna att 
patienten dog med 
värdighet och respekt. 

Värdighet och respekt. Värdig palliativ vård. 

 

Further, a significant factor is 
that the nurse should have the 
necessary competence, courage 
and be willing to do his/her 
utmost to provide optimal and 
dignified end-of-life care. 

(Karlsson & Berggren, 2011). 

Sjuksköterskan bör 
besitta nödvändig 
kompetens för att kunna 
utföra optimal och värdig 
palliativ vård.  

Nödvändig kompetens. 

“I see a huge difference. 
Nobody understood, or yeah, 
there’s a better understanding 
of how … or better appreciation 
maybe. And people expect to die 
pain free and with dignity 
now’” 

(Roche-Fahy & Dowling, 2009, 
s. 137). 

Stor skillnad. Ingen 
förstod. Personer 
förväntar sig att dö utan 
smärta och med 
värdighet nu. 

Dö utan smärta och med 
värdighet. 
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Bilaga 4. Exempel på innehållsanalys 3 (3) 

Meningsenhet  Kondensering Kodning Kategori 

The career group wanted nurses to be as 
natural as possible and built relationships 
by listening and getting to know the 
patient. 

(Brown, Johnston & Östlund, 2011). 

Sjuksköterskorna 
skulle agera naturligt 
och lyssna samt lära 
känna patienten. 

Lyssna och 
bekantskap. 

Betydelsen av 
sjuksköterskans 
lyhördhet. 

The nurses emphasized the importance of 
active listening to the dying persons. 

(Iranmanesh, Häggström, Axelsson & 
Sävenstedt, 2009). 

Viktigt att lyssna till 
den döende 
personen. 

Lyssna till den 
döende personen. 

4) “Some patients died alone while I was 
giving out medicines. This is undignified, 
but what can we do?” 

(Jakobsen & Sørlie, 2010, s. 295). 

Några dog ensamma. 
Detta var ovärdigt, 
men vad kan vi 
göra? 

Dog ensamma. Ovärdiga situationer. 

 

“I suppose I was just thinking how hard 
it is when you’re doing stuff and patients 
are still saying “There’s no dignity now” 
and how we then deal with that.”  

(Enes, 2003, s. 267). 

Svårt när patienten 
fortfarande säger att 
det inte är värdigt, 
och hur vi sedan 
hanterar det. 

Inte värdigt. 
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