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Sammanfattning Den palliativa vårdens mål är att uppnå en god och fridfull 

död. En god död har dock visat sig vara en individuell och 

varierande upplevelse varför patienten själv måste få 

möjlighet att uttala sig om sin förestående död. Forskning har 

framhållit att det finns olika uppfattningar om vad en god död 

innebär, utifrån patientens, närståendes och vårdpersonalens 

perspektiv. Syftet med litteraturstudien var därför att belysa 

kunskap om uppfattningar om en god död, för att kunna 

förbättra omvårdnaden i en palliativ kontext. Föreliggande 

litteraturstudie baseras på 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultatet visade att det finns gemensamma uppfattningar om 

en god död, men även olikheter som är betydelsefulla ur ett 

omvårdnadsperspektiv. En god död kan sammanfattas som 

symptomkontroll, självbestämmande, sociala relationer, 

självbild, syntes och samtycke. Främst var det samtal kring 

den existentiella dimensionen som saknades av patienterna, 

och de närstående önskade mer information om döende-

processen för att kunna förbereda sig inför sin närståendes 

död. Palliativ vårdfilosofi syftar till att ge patienterna en 

helhetsvård där befrämjande av livskvalitet står i fokus, trots 

att döden är nära förestående. Helhetsvård var också den 

inriktning som framkom som den viktigaste uppfattningen 

om en god död ur vårdpersonalens synvinkel. En god död 

inom en palliativ kontext är ett forskningsområde som 

behöver undersökas mer, framförallt gällande de olika 

uppfattningar som framkommit om en god död ur olika 

perspektiv.   
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Abstract The palliative care aims to achieve a good and peaceful 

death. A good death has proven to be an unique and varied 

experience why the patient should have an opportunity to 

comment on his impending death. Research has pointed out 

that there are different perceptions of what a good death 

means, from the patients’, relatives’ and nursing staff 

perspectives. The purpose of this study was therefore to 

elucidate knowledge about perceptions of a good death, in 

order to improve nursing care in a palliative context. This 

literature review is based on 15 scientific articles. The results 

showed that there are common perceptions of a good death, 

but also differences that are important from a nursing 

perspective. A good death can be summarized as symptom 

control, autonomy, social relationships, self image, synthesis 

and consent. Foremost it was conversation about the 

existential dimension, which was missing from the patients’ 

perspective. From the relatives’ perspective it was more 

desirable with information about the dying process in order to 

prepare for their relatives’ death. Palliative care philosophy 

aims to give the patients a holistic approach, where the 

promotion of quality of life is the focus, despite the fact that 

death is imminent. Holistic care was also the approach which 

emerged as the main idea of a good death from the nursing 

staff perspective. A good death in a palliative context is a 

research area that needs to be investigated further, especially 

concerning to the different views obtained about a good death 

from different perspectives. 
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Inledning 
 

I Sverige avlider 90 000 människor varje år, och mer än hälften av dem dör en långsam 

död under ett långt sjukdomsförlopp (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001). 

Enligt Millberg (2009) är det mer än 70 000 människor varje år som kommer att möta 

sin förestående död på ett märkbart och medvetet sätt. Av dessa 70 000 människor blir 

det snart ett stort antal fler som berörs, då närstående och vänner till den döende 

engageras i den sjukes lidande. Alla dessa människor kommer i kontakt med den 

palliativa vården på ett eller annat sätt (ibid.).  

 

”Appropriate Death” är ett begrepp som infördes på 1970-talet av den amerikanske 

psykiatrikern Avery D. Weisman, som menar att begreppet även är jämbördigt med 

livskvalitet inom den palliativa vården (Weisman, 1979). Han menade också att döden 

är en högst subjektiv upplevelse som endast den döende själv kan värdera. Den svenske 

professorn Lars Sandman har i sin avhandling (2001) beskrivit att god livskvalitet 

innebär att vara fri från lidande och smärta genom hela livet ända in i döden. 

 

Enligt World Health Organization [WHO] tidiga definition av palliativ vård som kom 

1990, övergår vården från kurativ till palliativ då det inte längre är möjligt att bota, eller 

när vården inte längre syftar till att förlänga livet hos den sjuke (WHO, 2010). Det 

främsta av den palliativa vårdens mål, är att uppnå bästa möjliga livskvalitet under 

döendeprocessen och behålla människans värdighet ända fram till dess att döden och 

dödsögonblicket inträder (Nationella Rådet för Palliativ Vård [ NRPV], 2010). Enligt 

Hanratty och Higginson (1997) kan döendeprocessens längd variera, och det kan handla 

om timmar, dagar, månader eller år. Under den tid människan har kvar i livet är det till 

stor del vårdpersonal som tillgodoser att den döende patienten får en god omvårdnad 

som bidrar till god livskvalitet, vilket slutligen leder till en god död för patienten 

(Ternestedt, 2005).  

 

I en studie av Payne, Langley-Evans och Hillier (1996) undersöks sjukvårdspersonalens 

och patienternas syn på vad en god död innebär, och resultatet visar att begreppet ofta 

framställs i en idealiserad uppfattning utifrån personalens perspektiv. Ternestedt (2005) 

menar att vårdpersonal inte skall utgå från sina egna värderingar om vad en god död 

innebär, då det är patientens subjektiva uppfattning som skall avgöra vilken riktning 

vården skall ta. God palliativ vård kräver att vårdpersonal har ett öppet förhållningssätt, 

god omvårdnadskunskap samt en humanistisk människosyn (ibid.). Denna 

litteraturstudie syftar därför till att undersöka förhållanden mellan patienters, 

närståendes samt vårdpersonalens uppfattningar om en god död, för att kunna förbättra 

omvårdnaden i en palliativ kontext.  
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Bakgrund 
 

Palliativ vård 
 

Den grekiske läkekonstens fader, Hippokrates 460 f. Kr, använde sig redan under sin tid 

utav begreppet palliativ i sin lära (Dahlstöm, 2007), men det var först under senare 

delen av 1800-talet när det gjordes stora medicinska upptäckter och många sjukdomar 

kunde botas och behandlas med framgång, som sjukvården började utvecklas (Strang, 

2003). Smärtlindring var dock ett område som stagnerade och de allra sjukaste och 

döende människorna blev dåligt omhändertagna, då ingen bot fanns att ge. Patienterna 

blev lämnade i lidande med ulcererande och illaluktande sår samt svår smärta, och 

vårdpersonal avstod därför från att gå in till patienterna. De psykosociala aspekterna 

bland annat i form av stöd, var knappt märkbara och de döende lämnades ofta för att dö 

i ensamhet, oro och lidande (ibid.). De dåliga förhållandena för de döende blev en stor 

orsak till varför den engelska sjuksköterskan och sedermera läkaren Dame Cicely 

Saunders, 1967 startade St. Christopher´s Hospice i London, Storbritannien, på kristen 

grund (Nationalencyklopedin [NE], 2010). Saunders arbetade med svårt sjuka 

människor och ville vårda dessa med personlig integritet, god omvårdnad och 

symptomlindring (Saunders & Baines, 1984). Hon framhöll dessutom teamarbete som 

betydelsefullt och insåg även vikten av det psykosociala stödet för både patient och 

hans/hennes närstående. Saunders kärnbegrepp i vården av de döende, blev därför att 

tillfredsställa de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven, med målet att den 

döende patientens värdighet och livskvalitet skulle upprätthållas. Saunders tänkesätt 

gjorde henne till pionjär för hospicerörelsen och även för den palliativa vården (ibid.). 

National Hospice and Palliative Care Organization [NHPCO] har år 2010 utvecklat 

riktlinjer som är i enlighet med Saunders. NHPCO menar att all palliativ vård skall syfta 

till att öka patientens livskvalitet, genom att inrikta behandling på komfort och 

bekvämlighet under individens sista tid i livet samt att behandlingen skall utvärderas 

inom ramen för den enskildes värderingar och symptom. Den palliativa vårdfilosofin 

arbetar mot samma mål som hospicefilosofin, med ett mångprofessionellt arbetssätt i 

form av teamarbete och grundläggande intentioner som består av de fyra hörnstenarna 

såsom stöd för patienter och närstående, en god kommunikation/relation, en adekvat 

symptomkontroll samt ett fungerande teamarbete (ibid.). 

 

Palliativ vård ersatte begreppet terminalvård, som användes inom den svenska vården i 

samband med sista fasen av en dödlig sjukdom fram till 1987 (Strang, 2003). Palliativ 

kommer från det latinska ordet pallium som betyder bemantlad, dölja eller skyla över 

och betecknar vård i livets slutskede (NE, 2010). I Oxford handbook of palliative care, 

definieras end of life care som vård i det terminala skedet av en sjukdom (Watson, 

Lucas, Hoy & Back, 2005). Palliativ vård bygger på en lindrande helhetsvård och 

inträder när kroppen inte svarar på en botande behandling (WHO, 1990). Vården skall 

tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt ge de närstående stöd i 

sorgearbetet (ibid.). År 2002 gjorde WHO ett tillägg till tidigare definition, vilket 

innebar att palliativ vård skulle kunna ges tidigt i ett sjukdomsförlopp, samtidigt med 

livsuppehållande åtgärder (WHO, 2010). Idag är det därför viktigt att skilja på om den 

palliativa vården är inne i en tidig eller sen fas, framför allt då det gäller cancer-

sjukdomar som ofta har ett långt sjukdomsförlopp (Strang, 2003). Den palliativa vården 
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har under senare år även blivit mer övergripande och omfattar nu fler sjukdomsförlopp 

såsom hjärtsjukdomar, AIDS och demens (Socialstyrelsen, 2004).  

 

En god död – Vad är det? 

 

De flesta är överens om att döendet är en komplex situation där människans rätt till en 

värdig död är det viktigaste (Sandman & Woods, 2003). Begreppet god död har inte fått 

någon tydlig förklaring, trots att det används i vetenskapliga formuleringar i stora delar  

av världen. I en rapport av Field och Cassel (1997) beskrivs en god död som” free from 

avoidable distress and suffering for patients, families, and caregivers; in general 

accord with patients' and families' wishes; and reasonably consistent with clinical, 

cultural, and ethical standards”(s. 24). Föreställningar om vad en god eller dålig död 

innebär, har skapat mycket diskussioner och ovanstående förklaring har angivits med 

förbehåll om att begreppet inte skall tolkas entydigt, utan formas utifrån varje enskild 

individ. Människans tro, andlighet, kultur samt personliga upplevelser är grunden för 

hur varje specifik människa önskar uppleva sin död (Field & Cassel, 1997). Enligt 

NHPCO (2003) har mycket få patienter funderat över hur de vill bli bemötta när de är 

döende. Vårdgivarnas möjligheter att tillmötesgå patienternas eventuella önskemål blir i 

över 75 % av fallen ouppnådda, på grund av att de inte blivit uttalade.  

 

Den amerikanske psykiatrikern Avery Weisman talade om våra egna subjektiva idéer 

som främjar en ”appropriate death” (Weisman, 1979 ). ”Appropriate death” är ett 

begrepp som översatts till god död i svensk litteratur (Kallenberg & Ternestedt, 2005). 

Weisman menar att en god död har fyra karaktäristika: medvetenhet, acceptans, 

lämplighet och rätt tidpunkt (Weisman, 1979). Medvetenhet innebär att patienten 

kommit till insikt om att sjukdomen inte går att bota, och acceptans förmedlar 

patientens samtycke till döden. Lämplighet är respekten för patientens egna ideal och de 

värden som han/hon anser som viktiga i livets slut. Rätt tidpunkt innebär att döden sker 

när inget annat är mer meningsfullt. Weisman nämner även sex grundläggande kriterier 

som leder till en god död. Dessa kriterier har tilldelats svenska synonymer som benämns 

de sex S:n, vilka har anpassats till en svensk omvårdnadskontext. De är till hjälp för att 

planera och utvärdera en god död (Rinell Hermansson, 1990).  De sex S:n är 

symptomkontroll, självbestämmande, sociala relationer, självbild, syntes och samtycke. 

Symptomkontroll innebär alla de symptom som går att lindra medicinskt eller genom 

övriga omvårdnadsåtgärder (Regionalt Onkologiskt Centrum, 2003). Symptomkontroll 

är grundläggande för att upprätthålla livskvalitet i livets slutskede, och kan även ses 

som en förutsättning för att kunna tillgodose de sociala, existentiella och emotionella 

behoven. Självbestämmande innebär att respektera individens integritet och lyssna, 

vägleda, informera samt tillgodose patientens möjlighet till kunskap för att fatta beslut 

om sin egen vård. Sociala relationer omfattar det nätverk som patienten har omkring sig 

samt att omge patienten med en öppen och inbjudande miljö som skapar förutsättningar 

till kommunikation. Självbilden innebär att patienten blir bekräftad/accepterad för den 

han/hon är. Syntes är en sammanfattning av livet, och innebär att ta farväl av sina 

närstående, och slutföra det som är ouppklarat. Samtycke, är när patienten anser sig 

färdig med livet och tillåter sig att dö (ibid.). Efter en patients död använde sig även 

Avery Weisman av ett frågeformulär som utgick från att de sex kriterierna skulle vara 

uppfyllda, och utvärderingen avsåg att bedöma kvaliteten på döendeprocessen (Rinell 
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Hermansson, 1990). Frågeställningarna har modererats till en svensk kontext enligt 

följande: 
 

1. ” Fick den avlidne adekvat vård och smärtlindring i livets slutskede”? 

2. ” Hur självständigt kunde han leva fram till slutet”? 

3. ” I vilken utsträckning kunde han bevara viktiga relationer under slutfasen av sitt liv”?  

4. ” Dog han med en acceptabel självbild och en känsla av personligt värde”?  

5. ” Fanns det tecken på konfliktlösning”?  

6. ”Hur var det med hans ”eget samtycke att dö”- hade han själv kommit fram till att han inte hade 

något mer att leva för”? (ibid. s.53). 
 

Sandman (2007) menar att en värdig död är detsamma som att uppnå en god eller bra 

död, och endast individens subjektiva idéer om en god död kan knytas till olika former 

av värdighet. Han nämner människovärdet där alla har ett likavärde oavsett vilka 

egenskaper personen bär på. Sandman kopplar även ihop människans värdighet med fler 

andra begrepp som autonomi, integritet och självuppfattning, där han menar att 

människans förlorade möjlighet till självbestämmande, leder till att hon/han också 

förlorar sin värdighet. Detta påverkar i sin tur personens självuppfattning och 

självkänsla, vilket gör att hennes/hans inre ro inte tillfredsställs, varför en värdig eller 

god död då blir svårt att uppnå (ibid.). 

 

God palliativ omvårdnad bidrar till en god död 
 

När medicinsk behandling och vård inte längre syftar till att bota sjukdom och den 

palliativa vården tagit över, är det mycket viktigt att ta hänsyn till patientens önskemål 

för att hon/han skall kunna behålla en god livskvalitet, vilket bland annat innebär att 

minimera biverkningar och symptom av sjukdomen (Glimelius, 2005). Det handlar om 

att hitta konsensus där nytta och vinster med behandlingen är större än biverkningar och 

risker. Det är vårdpersonalens uppgift att informera patienten om vilka möjligheter eller 

förutsättningar som finns, och framförallt se till att den sjuke inte förlorar hoppet. 

Hoppet är av stor betydelse för att patienten skall kunna behålla en god livskvalitet, 

samtidigt som vårdpersonal inte får undanhålla viktig, ibland smärtsam information. 

Ett ömsesidigt förtroende och ett öppet förhållningssätt mellan vårdpersonal och 

patienter, är av stor vikt för att främja en god livskvalitet och möjligheten till att uppnå 

en god död (ibid.).  

 

Frank (2009) beskriver en god död som en situation där patienten fått vara delaktig i 

beslut som till exempel rör behandlingar, kommunikation/information eller döendeplats. 

Frank framhåller dessutom hur denna delaktighet saknas på många vårdenheter. I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att hon/han skall ha 

förmågan att ”i dialog med patient och/ eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling”(Socialstyrelsen, 2005, s.11).   

 

Att kunna lindra fysiska symptom, som exempelvis smärta, är av mycket stor betydelse 

i den palliativa vården och är ett område som prioriteras, vilket innebär att det måste 

finnas hög medicinsk kompetens (Glimelius, 2005). En patient som inte är tillräckligt 

smärtlindrad har svårt att få sina övriga behov tillgodosedda, eftersom de fysiska 

symptomen tar överhanden. I ett flertal studier visar resultat att både patienter och 
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vårdpersonal skattar smärtlindring som en av de allra viktigaste åtgärderna vid livets 

slut (Cohen & Leis, 2002; Kehl, 2006; Warrén Stomberg, 2009).   

 

Livskvalitet inom palliativ vård i bemärkelsen att uppehålla en god hälsa är ett värde, 

men det finns även ett annat slags värde som innebär välbefinnande, som syftar till att 

upprätthålla värdighet och autonomi (Underskog, 2000). Livskvalitet är en dynamisk 

process som är högst subjektiv och endast kan värderas av patienten själv (Petersson, 

Strang & Sjödén, 2005). När ett sjukdomstillstånd försämras, ändrar ofta patienten sina 

referensramar och hans/hennes livskvalitet påverkas. Att mäta livskvalitet har blivit 

vanligt inom vård och omsorg, och de fysiska, psykologiska och sociala dimensionerna 

ingår oftast i mätinstrumenten, men den existentiella, som är speciellt viktig inom 

palliativ vård saknas ofta. När en patient är döende, är det bättre att avstå från 

mångdimensionella livskvalitetsmätningar för att istället koncentrera sig på de mest 

framträdande symptomen (ibid.). 

 

I en avhandling av Andersson (2007) som handlar om äldres sista tid i livet, visade 

resultatet att äldre döende människor har en klart försämrad livskvalitet, och påverkande 

faktor var framförallt sjukhusvistelse. Ju högre ålder patienten hade, desto högre 

samband med multimorbiditet och därmed sämre kroppsfunktion och lägre livskvalitet. 

När patienterna inte längre hade något att leva för vände de sig inåt för att komma till ro 

med sitt förflutna, och invänta sin förestående död. Att behålla sin värdighet samt att 

kunna ta tillvara på de små tingen i vardagen kunde däremot bidra till ökad livskvalitet 

(ibid.). Oavsett vad som anses vara livskvalitet för den enskilde, är det enligt Sandman 

& Woods (2003) av största vikt att patienten stimuleras till möjlighet att uppleva god 

livskvalitet in i den palliativa vårdens sena fas, över i döendet och till slut in i döden.   

 

Riktlinjer för vårdpersonal 
 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SOSFS 1998:531) 2 

kap. §1 har fastställt att ”den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal skall utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. Dessutom skall 

”vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Patienten skall visas omtanke och respekt.” Patienten och de närstående kan ha svårt för 

att uttrycka sina tankar och önskemål, varför det är vårdpersonalens uppgift att skapa ett 

gott klimat som leder till en god relation, där möjligheter skapas för att gemensamt 

analysera vilka åtgärder som skall sättas in (Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2006). 

Ett tvärprofessionellt samarbete mellan till exempel sjuksköterska, arbetsterapeut, 

kurator och läkare är en tillgång och trygghet för patienten, vilket också bidrar till en 

omfattande helhetsvård och stärker därmed vårdkvaliteten (ibid.). I en avhandling som 

berör äldre personers sista tid i livet, visar resultatet att de äldre patienterna ofta har vård 

från flera olika vårdgivare, varför det då också är nödvändigt med en utökad samverkan 

mellan olika tvärprofessionella yrkesgrupper (Andersson, 2007). Vidare stödjer 

Anderssons avhandling ovanstående uppfattning om det tvärprofessionella arbetet, där 

samverkan kan medföra en ökad trygghet för patienter, närstående samt vårdpersonal. 
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Närstående 

  

En närstående kan vara en person som är förbunden med blodsband till patienten, i 

första hand familjen men även andra nära anhöriga såsom make, maka, sammanboende 

eller registrerad partner (Donationsrådet, 2009). Även en nära vän som betyder mycket 

för den sjuke, kan betraktas som närstående. 

 

I en utredning som handlar om värdig vård vid livets slut, beskrivs patient och 

närstående som en enhet. Därför är det av stor betydelse att närståendes situation 

uppmärksammas, då en anhörig är döende (Regeringskansliet, 2004). När den döende 

människan mister sin förmåga till självbestämmande kan de närstående ta över 

avgörandet, då de oftast vet vad som är bäst för den sjuke. Detta kan vara svårt då de 

närstående själva befinner sig i en situation då de behöver både stöd och tröst (ibid.). I 

Anderssons avhandling (2007) beskrivs de närståendes situation som komplex, då de 

ofta tar huvudansvaret för den sjuke, vilket också enligt Andersson kan innebära 

ansvaret för familjen och den sjukes relationer. Då alla behov och åtgärder riktas mot 

den sjuke, är det svårt för de närstående att bli sedda i sin sorg (ibid.). Sorg kan 

upplevas genom förlust av en närstående, och sorgen blir också större när de närstående 

och patienten haft en god sammanhållning under livet (Strang, 2005). Relationen mellan 

patient och närstående stärks oftast under en sjukdomsperiod, medan en dålig relation 

sedan tidigare, istället kan bli sämre. Närstående kan då få svårt att gå vidare med en 

känsla av att inte fått avsluta på rätt sätt (ibid.).  

 

I en litteraturstudie av Ternestedt (2007), baserad på 133 svenska vetenskapliga 

tidskrifter samt 29 avhandlingar, belyses de närståendes delaktighet i vården. Där 

framkommer att de närstående oftast är de som känner patienten bäst och vet vad som är 

av betydelse för denne, varför det är viktigt att ta hänsyn till närståendes uppfattning för 

att nå en så bra vårdkvalitet som möjligt.  

 

För att närstående skall känna delaktighet även in i den terminala fasen är det viktigt att 

veta vad som sker fysiologiskt i kroppen när döendet har börjat (Hanratty & Higginson, 

1997). Döendets fysiologi är komplex och för att kunna tillgodose närståendes vilja till 

delaktighet, är det vårdpersonalens uppgift att kunna förklara vad som sker i kroppen 

och varför det sker, då information och kunskap tenderar att minska oron hos de 

närstående. Ett terminalt tillstånd kan även mycket snabbt förändras, varför närstående 

måste vara väl underrättade om situationen (ibid.). I en litteraturstudie av Andershed 

(2006) lyftes närståendes behov av information och kommunikation fram, då de 

närstående ville veta hur patientens tillstånd förändrades, för att kunna planera och följa 

utvecklingen av sjukdomen. Enligt Röstlund (2010) kan bristfällig information påverka 

patientens möjligheter till att ta farväl och förbereda sig inför döendet. Det är också 

viktigt att ett fullgott närståendestöd ombesörjs, så att de närstående känner sig 

omhändertagna och lugna, när döden inträffar (Hanratty & Higginson, 1997). Vård-

personalens uppgift är att göra de resterande dagarna av människans liv meningsfyllda, 

berikande och symptomlindrade.    
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Olika uppfattningar om en god död 
 

Sjukvårdpersonal och patienter har till viss del olika uppfattningar om vad som är 

viktigt i livets slutskede (Payne, et al., 1996). Intervjuer genomfördes på en palliativ 

vårdavdelning i England, där respondenterna fick berätta om sina uppfattningar gällande 

en god död. Resultatet visade att det fanns olikheter mellan personalens och patienternas 

uppfattningar, där personalen lyfte fram adekvat symptomkontroll som viktigaste faktor. 

Övriga faktorer som framkom ur personalens åsikter var i följande ordning: familjens 

delaktighet och acceptans, en fridfull död, patientens eget val av dödsplats samt 

livskvalitet. Personalen var mycket överens om sina uppfattningar, varför det enligt 

författarens åsikt kan vara en normativ uppfattning inom den palliativa vården, som 

genomsyrar personalens ideal. Patienternas uppfattning om en god död handlade mer 

om själva döendet, där värdighet och en lugn eller plötslig död värderades högt, och 

idealet skulle vara att få dö i sömnen enligt patienterna (ibid.). 

 

Ett av den palliativa vårdens mål är att uppnå en god och fridfull död. Definitionen av 

en god död är individuell och varierande varför samverkan mellan vården och 

patient/närstående är av stor vikt för att uppnå en individbaserad omvårdnad. Forskning 

har dessutom framhållit att det finns olika uppfattningar om vad en god död innebär, 

utifrån patientens, närståendes och vårdpersonalens perspektiv. Denna litteraturstudie 

syftar därför till att belysa kunskap om uppfattningar om en god död, för att kunna 

förbättra omvårdnaden i en palliativ kontext. 

 

Syfte 
 

Syftet var att undersöka uppfattningar om vad som anses vara en god död i en palliativ 

kontext sett från patienters, närståendes och vårdpersonals perspektiv med följande 

frågeställningar: 

 

 Finns det olika uppfattningar hos patient, närstående respektive vårdpersonal om 

vad som uppfattas vara en god död? 

 

 Om det finns olika uppfattningar, vilka har då betydelse för omvårdnadsarbetet? 

   

Metod 
 

En systematisk litteraturstudie har genomförts enligt Friberg (2006). Studien omfattar 

kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat, vilka kritiskt har granskats och 

bearbetats. Ansatsen var deduktiv, vilket innebär att forskaren logiskt härleder 

existerande teorier och prövar dessa (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
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Datainsamling 
 

Ett flertal pilotsökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed i syfte att ringa in 

problemområdet och finna de vetenskapliga forskningsresultat som kunde generera 

artiklar till ett lämpligt syfte. Då det valda syftet skulle belysa uppfattningar om en god 

död i en palliativ kontext, blev valet naturligt att palliativ, god död samt uppfattningar 

skulle ingå i sökorden. Med hjälp av Karolinska Institutets (2010) ämnesguide valdes 

fler lämliga sökord fram, men då det visade sig att perception inte genererade några 

artiklar i kombination med god död valdes istället attitude to death. Attityd är, enligt NE 

(2010), detsamma som ett förhållningssätt eller synsätt och därför valdes attityd, med 

kombination av död, för att finna fler möjligheter till artiklar som svarar mot syftet. 

Huvudsökord blev således Palliative Care och Terminal Care och de övriga sökorden 

som kombinerades med de huvudsakliga sökorden var good death, attitude to death, 

nurse attitudes, family attitudes, patient attitudes, quality of life, för att få fram de 

relevanta artiklar som svarade mot syftet (Se tabell 1). Databasen Cinahl användes för 

att dess inriktning är omvårdnadsforskning och databasen PubMed för att nå artiklar 

som var mer inriktade på medicinsk vetenskap.  

 

Huvudsökorden tillämpades i databasen Cinahl med funktionen Subject Headings [MH] 

med tillägg av olika kombinationer av sökorden good death, attitude to death, nurse 

attitudes, family attitudes, patient attitudes, quality of life.  För att täcka ett så stort 

område som möjligt valdes både palliative care och terminal care men med 

avgränsningen ”OR”. Terminal care, är den sista fasen i palliative care, varför alla 

artiklar fångades inom palliativ vård på detta vis. Hade ”AND” använts skulle detta 

resulterat i artiklar som endast berörde den sista fasen i livet. Alla de övriga sökorden 

matchades med ”AND”. Inklusionskriterier vid sökningen omfattade research artiklar 

skrivna på engelska samt publicering mellan 2000 och 2010, för att det skulle vara 

relativt ny forskning. Vid sökningarna framkom några litteraturstudier som 

exkluderades. Då avsikten varit att undersöka den palliativa vårdens kontext har även 

akutsjukvård [ICU] exkluderats, då resultatet annars kunde blivit missvisande och fått 

en annan inriktning. Övriga exkluderingar: politiska eller landstingspolitiska 

ställningstagande gällande en god död valdes med avsikt bort och angående debatten 

gällande aktiv dödshjälp valdes även dessa artiklar med avsikt bort, för att inte 

undersöka eller ta ställning i debatten.  

 

I databasen PubMed användes huvudsökorden med funktionen Medical Subject 

Headings [MeSH], med tillägg av sökordet good death. Ett flertal sökningar gjordes 

med varierande kombinationer av sökorden, men då detta resulterade i samma artiklar 

som i Cinahl har de inte redovisats. Sökprocessen har för övrigt följt samma förlopp 

som i Cinahl, förutom publiceringsår som ändrades till 2005-2010. Detta på grund av att 

antalet artiklar vid sökning på 10 år, genererade ett stort antal som inte motsvarade 

syftet. Abstract valdes för att de vanligtvis resulterar i en vetenskaplig artikel.          

 

När ovanstående databassökningar var genomförda, lästes de framkomna artiklarnas 

rubriker igenom. De titlar som ansågs intressanta valdes för vidare genomläsning av 

dess abstract (86 stycken) (Se tabell 2, bilaga I). De artiklar som ansågs svara mot det 

valda syftet togs till urval 1 (36 stycken), för att därefter genomläsas i fulltext och 

bedömas enligt Carlson och Eiman (2003). Av de 36 artiklarna från urval I förkastades 
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21 på grund av att resultatet inte stämde med litteraturstudiens syfte. Urval 2 resulterade 

i 15 valda artiklar, varav 11 var kvalitativa och 2 kvantitativa. Dessutom var det två 

artiklar som innehöll både en kvalitativ del samt en kvantitativ del. En av de valda 

artiklarna (De Jong & Clarke, 2009) beställdes och hämtades i fulltext via biblioteket, 

Campus Varberg, då inte denna artikel var tillgänglig via databasen. Efter en 

noggrannare artikelgranskning av de utvalda artiklarna bedömdes 12 stycken anta grad 

I, och 3 artiklar grad II. Grad I ansågs som starkt underlag för vetenskaplig evidens och 

grad II måttligt vetenskaplig evidens. De utvalda artiklarna lyfter fram uppfattningar om 

en god död ur olika perspektiv samt hur omvårdnadsarbetet påverkas. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 
 

Sökord  

 

Cinahl   

Subject heading list/ Keyword 

PubMed 

MeSH-term/ Textword 

Palliativ vård Palliative Care Palliative Care 

Terminal vård Terminal Care Terminal Care 

God död Good Death Good Death  

Uppfattning Perception Perception 

Attityd till döden Attitude to Death  

Sjuksköterskans/ Vård-

personalens uppfattningar 

Nurse Attitudes  

Familjens uppfattningar Family Attitudes  

Patientens uppfattning Patient Attitudes  

Livskvalitet Quality of Life  

 

Databearbetning 

 

Artiklar i urval två sammanställdes i en artikelöversikt med fokus på titel, syfte, metod 

och slutsats, varefter de numrerades från 1-15 och delades upp mellan författarna (se 

tabell 3, bilaga II). De 15 uppdelade artiklarna lästes flera gånger av respektive 

författare, och intressanta resultat som besvarade syftet delades in i de olika gruppernas 

(patient, närstående samt vårdpersonal) uppfattningar om en god död, vilket gjordes 

genom att markera texten i de olika artiklarnas resultat med färgpennor. Bearbetningen 

fortsatte genom att finna likheter och olikheter som fanns inom grupperna för att kunna 

omgruppera till nya framkomna underrubriker utifrån syftet, men under arbetets gång 

sågs samstämmighet med Weismans sex kriterier, varför beslut togs om att övergå från 

en induktiv ansats till en deduktiv. Detta deduktiva arbetssätt gjorde att arbetet återgick 

till de ursprungliga färgmarkeringarna (grupperna) i varje artikel. Uppfattningarna 

utifrån varje grupp sammanställdes i tre nya dokument, i vilka sedan svar söktes som 

utgick från Weismans sex grundläggande kriterier som leder till en god död. Sex nya 

dokument skapades i varje grupp och varje kriterium jämfördes mellan de olika 

grupperna för att se de gemensamma uppfattningar och även de olikheter som 

framkommit. Därefter genomfördes bearbetning tillsammans av de båda författarna, till 

dess att konsensus rådde.  
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Resultat 
 

När alla artiklar var genomarbetade, kunde data delas in i sex rubriker utifrån Avery D. 

Weismans kriterier om en god död. Kriterierna har tilldelats svenska synonymer vilka 

benämns, de sex S:n. Rubrikerna blev således; Symptomkontroll, Självbestämmande, 

Sociala relationer och kommunikation, Självbild, Syntes och sammanfattning samt 

Samtycke. Varje delkategori omfattar patienters, närståendes och vårdpersonals 

gemensamma uppfattningar om en god död. Även olikheter och de olika 

uppfattningarnas betydelse för omvårdnadsarbetet inkluderas inom varje kategori. 

 

Symptomkontroll 
 

Effektiv smärt- och symptomkontroll för att minska lidande var en återkommande 

gemensam uppfattning för att kunna tillfredsställa de psykiska, sociala och existentiella 

behoven och sågs som en förutsättning för att uppnå en god död. Detta var en 

uppfattning som samtliga artiklar presenterade (Andersson, Hallberg, & Edberg, 2007; 

Aspinal, Hughes, Dunckley, & Addington- Hall, 2005; De Jong & Clarke, 2009; Evans 

& Hallett, 2006; Goldsteen, et al., 2006; Gott, Small, Barnes, Payne, & Seamark, 2008; 

Hirai, Miyashita, Morita, Sanjo, & Uchitomi, 2006; Hughes, Schumacher, Jacobs-

Lawson, & Arnold, 2007; Karlsson, Milberg, & Strang, 2005; Miyashita, et al., 2007; 

Mok & Chiu, 2004; Nordgren & Olsson, 2003; Steinhauser, et al., 2000; Steinhauser, et 

al., 2001; Yao, et al., 2007). Goldsteen et al. (2006) beskrev hur patienternas rädsla för 

att dö i smärta kan orsaka både ångest och förtvivlan särskilt när döden är nära, och i en 

studie av Gott et al. (2008) var många patienter rädda för att dö i smärta, men inte för 

själva döden. I en studie med 63 deltagare, där syftet var att identifiera faktorer som 

påverkade en god död, visade resultatet att 60 av deltagarna rangordnade faktorn 

symptomkontroll högst (Hirai, et al., 2006). Vårdpersonalens syn på en värdig eller god 

död beskrevs i en svensk studie som att ha god kontroll av både fysiska och psykiska 

symptom, där lindring av smärta och ångest var en grundläggande förutsättning för 

vården i livets slut (Karlsson, et al., 2005). Miyashita et al. (2007) gjorde en studie där 

närstående fick utvärdera vilka faktorer som bidrog till en god död genom mät-

instrumentet ”Good Death Inventory” [GDI], och det framkom att fysisk och psykisk 

komfort var en av de viktigaste domänerna att tillgodose inom palliativ vård. Den 

psykiska komforten innebär enligt Evans och Hallett (2006) att se helheten av 

människan och inte bara smärta som ett problem som kan botas fysiologiskt. Det är inte 

bara smärtan i kroppen som gör ont utan även smärtan i sinnet, vilket gör att människan 

inte kan finna någon ro. Smärta som en del av den totala komforten är därför ett begrepp 

som ses som ett holistiskt fenomen (ibid.). 

 

Olikheter i uppfattningen om en god död framkom i en studie från Storbritannien som 

visade att viss oenighet rådde mellan de olika grupperna; patient, närstående och 

vårdpersonal (Aspinal, et al., 2005). Studien utgick från 58 olika viktiga faktorer om hur 

en god död uppfattades, vilka framkommit genom att semistrukturerade intervjuer 

hållits med 63 deltagare ur de olika grupperna. De professionella grupperna prioriterade 

symptomlindring högst, medan närstående var överens om att patientens livskvalitet 

eller relationer var det viktigaste. Patienterna var de som rangordnade symptomlindring 
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lägst utav grupperna, samtidigt som de menade att det var viktigt.  

 

Självbestämmande 
 

Ett flertal artiklar visade att patientens självbestämmande samt delaktighet i 

beslutsfattande var en viktig faktor för att uppnå en god död (Andersson, et al., 2007; 

Karlsson, et al., 2005; Mok & Chiu, 2004; Nordgren & Olsson, 2003; Steinhauser, et al., 

2001). Vårdpersonal på en palliativ avdelning beskrev att deltagande i beslutprocesser 

var ett sätt att uttrycka respekt för människans integritet samt att en god palliativ vård 

även innebar att ge patienter och närstående möjligheter att delta och påverka 

planeringen av vårdbehandlingen (Nordgren & Olsson, 2003). I en svensk studie, där 

läkarstuderande definierade en värdig död, framkom att respekten för människans 

autonomi är en av de viktigaste faktorerna i livets slut och efter döden är det lika viktigt 

att behandla den döda kroppen med värdighet (Karlsson, et al., 2005). Att respektera 

människans autonomi beskrevs som att lyssna på patientens önskemål samt att inse det 

unika värdet av varje människa trots att hon var drabbad av sjukdom. Ett annat sätt att 

dö med respekt för autonomin, beskrevs som att människans egna val skall tillgodoses 

genom att individualisera omständigheterna, utifrån varje patients önskemål (ibid.). 

Detta kan innebära att anpassa vardagen utifrån patientens eget önskemål under dennes 

sista svåra sjukdomstid för att kunna nå en god död (Goldsteen, et al., 2006). Genom att 

engagera och aktivera sig fortsätter patienterna att leva så länge de klarar av att göra 

något som känns betydelsefullt. Familjemedlemmar bekräftade hur viktigt det var att se 

sina närstående bli behandlade med respekt och värdighet av vårdpersonalen, och att de 

inte bara såg sjukdomen utan hela personen, framförallt när de döende själva inte kunde 

uttala sig (Steinhauser, et al., 2000). ”Att vara i händerna på andra och behöva anpassa 

sig”(s. 823) var en av de sex olika kategorier som framkom i en studie av Andersson et. 

al. (2007), där patienter menade att det var lätt att tappa kontrollen då beslut skett utan 

att de varit närvarande. Detta syftade till att vårdpersonalen ofta var de som hade 

direktkontakt med läkaren på ett kommunalt äldreboende, vilket skapade en känsla av 

att förlora kontrollen och att det var vårdpersonal som styrde situationen. Detta innebar 

att patienterna kände sig tvingade att anpassa sig efter vårdpersonalens rutiner och sätt 

att arbeta. Situationen resulterade i en känsla av otillfredsställelse och brist på eget 

självbestämmande, vilket inverkade negativt på livskvaliteten i livets slutskede (ibid.). 

Enligt Nordgren och Olsson (2003) var det vårdpersonalens skyldighet att låta 

patienterna och de närstående vara med och bestämma samt bli delaktiga i 

beslutsfattandet, men när det gäller själva beslutsprocessen betonades det hur viktigt det 

var att inte lägga ansvaret på de närstående. 

 

De närstående kände även ett behov av att förberedas inför händelser som kunde uppstå 

när döden närmade sig och genom att lära sig om fysiska och psykosociala förändringar 

i patientens tillstånd skulle de närstående känna sig bättre förberedda (Steinhauser, et 

al., 2000; Steinhauser, et al., 2001). Steinhauser et al. (2000) beskrev även hur 

patienterna ville ha reda på allt kring sin sjukdom och vad de kunde förvänta sig under 

tiden fram till döden. Kunskap och information ses som en viktig förberedelse inför 

döden (ibid.). I artikeln av Nordgren och Olsson (2003) talade sjuksköterskor om vikten 

av bättre utbildning. De menade att det behövs mer kunskap om ”vad som sker med 

kroppen under döendeprocessen rent teoretiskt”, ”vilka behov en döende människa 
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har” samt ”vilken vetenskaplig evidens som finns”(s.190). I studien (Steinhauser, et al., 

2000) beskrevs en situation där en sjuksköterska, utifrån egen erfarenhet av närståendes 

dödsfall, förklarade hur viktigt det var att ta reda på vad och hur mycket de närstående 

visste om själva döendeprocessen. Detta för att de närstående skulle känna sig 

förberedda och inte bli oroliga när något oväntat inträffade. 

 

Vårdpersonal beskrev i en studie av Karlsson et al. (2005) hur viktigt det var att 

patienten själv fick välja var han/hon ville dö. Patientens val av döendeplats påverkade 

uppfattningen om en god död (Andersson, et al. 2007; Gott, et al., 2008; Hirai, et al., 

2006; Hughes, et al., 2007; Miyashita, et al., 2007; Steinhauser, et al., 2001; Yao, et al., 

2007). I en kvantitativ studie som gjordes i Taiwan, undersöktes sambandet mellan 

platsen att dö och en god död. I studien deltog 374 patienter som var döende i cancer. 

Forskningen jämförde de patienter som dog i sina egna hem med de som dog inom den 

palliativa vårdenheten på sjukhus. Resultatet i studien visade betydande olikheter 

mellan att dö hemma och att dö på sjukhuset, där alla ideal om en god död enligt 

Weismans kriterier fick högre poäng i gruppen som dog hemma (Yao, et al., 2007). I en 

studie av Miyashita et al. (2007) jämfördes döendeplatsens betydelse, genom att 

närstående till nyligen avlidna patienter fick utvärdera vården utifrån en palliativ 

vårdavdelning [PCU] och en allmän vårdavdelning. Resultatet visade att patienter som 

dog på en PCU uppnått en god död (ibid.).  

 

Sociala relationer och kommunikation 

 

Att ha en bra relation med närstående, vänner och vårdpersonal var en förutsättning för 

en god död (Aspinal, et al., 2005; De Jong & Clarke, 2009; Hirai, et al., 2006; 

Miyashita, et al., 2007; Mok & Chiu, 2004; Steinhauser, et al., 2000; Steinhauser, et al., 

2001). Sjuksköterskans relation till patienter undersöktes i en studie av Mok och Chiu 

(2004) där det åskådliggjordes hur en relation kunde byggas upp genom vänskap, 

samspel och förtroende till att bli ett tillitsfullt förhållande där sjuksköterskan blev en 

del av patientens familj. För de döende patienterna var detta en slags drivkraft för att 

kunna fortsätta leva och känna en mening med livet ända in i döden (ibid.). I en studie 

av Steinhauser et al. (2000) beskrevs hur gripande och känslostark en relation kan bli 

mellan patienten och dennes familj under döendefasen. De Jong och Clarke (2009) 

talade inte bara om en god död utan nämnde även en dålig död, vilken presenterades 

som att olösta konflikter och olika uppfattningar resulterade i en dålig kommunikation 

och relation mellan vårdpersonal, närstående och patient, vilket påverkade patientens 

död negativt. I studien av Nordgren och Olsson (2003) uttryckte läkarna att även en svår 

dialog med en obotligt sjuk patient kunde upplevas som meningslös och skapa konflikt, 

då patienten kan befinna sig i chock och ha svårt att ta till sig det som sägs. Detta kan 

ses som ett hinder som påverkar en god palliativ vård och en värdig död. 

 

Konflikter kunde även skapa situationer som bidrog till att patienter och närstående av 

olika anledningar inte fick en tillfredsställande vård (De Jong & Clarke, 2009). 

Vårdpersonal berättade om hur patienter upplevde en dålig död när det uppstod 

meningsskiljaktigheter mellan de vårdande. Särskilt intressant var att läkare inte 

antydde något om konflikter mellan personal i sina berättelser enligt De Jong och 

Clarke (2009). Däremot upplevde flera läkare att patienter fick en dålig död när de 
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avstod från olika behandlingar som läkarna förespråkat. Konflikter uppstod till följd av 

dålig kommunikation och vid relationsproblem mellan vårdpersonal och patient, vilket 

kunde leda till att en god död inte uppnås.  

 

Genom att personalen har mer kunskap får de en naturligare kommunikation med 

närstående och får lättare att diskutera döendet (Steinhauser, et al., 2001). Vårdpersonal 

ville utveckla en mer personlig filosofi för de patienter som har komplexa sjukdomar 

med lång döendeprocess, och även hjälpa patienterna att nå en jämvikt mellan behoven 

hopp och förberedelser, genom att konfrontera varje individs rädsla och förtvivlan. 

Detta skulle underlätta känslorna vid förberedelse inför döden (ibid.). Även i Goldsteen 

et al. (2006) framkom att en öppen kommunikation är ett sätt att förbereda sig inför 

döden. 

 

I studien av Steinhauser et al. (2001) beskrevs olikheter i uppfattning hos vårdpersonal 

och patienter, när de samtalade om döendet och döden. Det visade sig att vård-

personalens samtal mest rörde frågor kring rädslan för döden, medan patienterna själva 

skulle ha valt att diskutera andlighet och tro. Enligt Gott et al. (2008) hade få patienter 

diskuterat sin rädsla kring döden, men det framkom också att de inte var villiga att göra 

det. Olika uppfattningar om en god död ur de olika gruppernas perspektiv framkom 

även i en studie av Steinhauser et al. (2000), där studieresultatet sammanfattades genom 

att jämföra de olika gruppernas perspektiv av en god död. Den största olikheten var att 

vårdpersonal initialt grundade sin uppfattning utifrån ett vårdperspektiv där patienternas 

helhetsbehov belystes, medan de närstående uppfattade en god död utifrån sin unika roll 

som advokat. De ville försvara patienternas rättigheter till den vård som dessa behövde 

och hade svårt att se helheten. Läkare inriktade sig mest på biomedicin och hade svårare 

att se individen, vilket kunde resultera i konflikter med övrig vårdpersonal. Konflikterna 

skapade oro hos närstående som endast såg att patienten behövde lindrande omvårdnad. 

Därtill var det mest sjukhusprästerna som tog upp och diskuterade etiska frågor (ibid.). 

Artikeln av Nordgren och Olsson (2003) beskrev hur sjuksköterskornas syn på 

vårdandet stod i konflikt med läkarnas syn. Sjuksköterskorna menade att läkarna tar 

beslut utifrån biomedicinskt ställningstagande, istället för att förstå det lidande som 

patienten kan få utstå, vid till exempel olika provtagningar som inte alltid är motiverade. 

 

Självbild 
 

Den unika människan behöver bekräftelse och uppmuntran vilket framkom i en studie 

av Steinhauser et al. (2000). Patienterna i studien uppskattade när vårdpersonal visade 

empati och förståelse för deras person. De ville bli behandlade med respekt och 

värdighet, vilket även uppskattades av familjemedlemmarna. Detta belystes även i en 

annan studie av Steinhauser et al. (2001) där bekräftelse av hela personen ingick som ett 

av de sex teman som karaktäriserade en god död. I en studie av Andersson et al. (2007) 

belystes vikten av bekräftelse på ett annorlunda sätt, där patienten behövde känna en 

slags samhörighet med omgivningen. Denna samhörighet kunde bejakas genom ett 

telefonsamtal, ett besök av vänner eller närstående men även utav en möbel eller ett 

fotografi som påminde om patientens liv (ibid.).  
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Syntes och sammanfattning 
 

Tid med familj, vänner och möjlighet att ta farväl var en viktig förberedelse inför livets 

slut enligt vårdpersonal, närstående samt patienten själv (Aspinal, et al., 2005; De Jong 

& Clarke, 2009; Karlsson, et al., 2005; Steinhauser, et al., 2000; Steinhauser, et al., 

2001). Patienterna kände även ansvar för sin familj och ville försäkra sig om att de 

skulle klara sig i framtiden utan dennes närvaro (Hughes, et al., 2007; Goldsteen, et al., 

2006). I studien av Steinhauser et al. (2001) beskrev en patient hur testamentet 

förberetts, så att kvarvarande barn inte behövde belastas med ytterligare bördor efter 

döden. Många av de bearbetade artiklarna belyste patienternas rädsla för att bli en börda 

för familjen, och denna börda ansågs vara en negativ faktor för att tillmötesgå en god 

död (Gott, et al., 2008; Hirai, et al., 2006; Goldsteen, et al., 2006; Miyashita, et al., 

2007). Detta visade sig även i Andersson et al. (2007) där patienterna kunde hemlighålla 

viss information för de närstående, som annars hade kunnat framkalla oro och ångest 

hos dem. Genom att patienten förberett sig inför döden blev familjen avlastad och 

besparades från eventuella konflikter som annars hade kunnat uppstå, och patienten 

kunde med en inre ro och tillfredsställelse möta en god död (Steinhauser, et al., 2001). 

Vårdpersonalen menade att temat ”burden to others” (s.143) inte var någon större 

anledning till en god eller dålig död (Hirai, et al., 2006). Ytterligare förberedelser inför 

livets slut kunde bestå i att lösa konflikter som annars kunnat bidra till oro och ångest 

varför en god död inte hade kunnat tillgodoses (De Jong & Clarke, 2009; Steinhauser, et 

al., 2000; Steinhauser, et al., 2001).  

 

Patientgruppen i Aspinal et al. (2005) prioriterade förberedelser inför livets slut, 

samordning och kontinuitet högst, vilket bland annat innebar att det tvärprofessionella 

arbetet skulle fungera. Förberedelser inför döden belystes även i många andra studier 

som viktiga utifrån patient och närståendeperspektiv, men inte från vårdpersonalens 

synvinkel (De Jong & Clarke, 2009; Karlsson, et al., 2005; Steinhauser, et al., 2000; 

Steinhauser, et al., 2001). Enligt Goldsteen et al. (2006) menade många patienter att det 

var viktigt att planera inför framtiden, för att de efterlevande skulle kunna känna en 

ekonomisk och social trygghet. Vissa patienter försökte även uppmuntra sin partner att 

finna en ny livskamrat. Möjligheten att få en lugn och god död ökade efter dessa 

förberedelser. 

 

Att patienten är medveten om sin förestående död, och att situationen har blivit 

accepterad av den sjuke, kan bidra till att en god död uppnås (Andersson, et al., 2007; 

Aspinal, et al., 2005; De Jong & Clarke, 2009; Goldsteen, et al., 2006; Gott et al., 2008; 

Hirai, et al., 2006; Karlsson, et al., 2005; Miyashita, et al., 2007; Mok & Chiu, 2004; 

Steinhauser, et al., 2000; Steinhauser, et al., 2001; Yao, et al., 2007). Karlsson et al. 

(2005) beskrev acceptans av döden utifrån vårdpersonalens uppfattning som en 

existentiell upplevelse då döendet möts med harmoni, lugn och fridfullhet. Detta var 

endast möjligt om den döende kände att livets mål var uppnådda och att han/hon kunde 

ta farväl av sina närmaste (ibid.). Även Goldsteen et al. (2006) uttryckte att de 

normativa idéerna om en god död innebär att möta döden med medvetenhet och 

acceptans, varför döden handlar om att inse fakta och att vara realist, och inse att döden 

är oundviklig. Det fanns dock vissa delade meningar mellan patienterna i denna 

studie, där vissa patienter hade svårt att acceptera sin situation, och hoppet besegrade 

intellektet i tron att kunna bota en dödlig sjukdom (ibid.). Hoppet togs även upp som en 
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strategi för att känna mening med livet ända in i slutet (Gott, et al., 2008). Tron på Gud 

belystes som en av de viktiga faktorer som bidrar till en god död i en artikel av Hughes 

et al. (2007) och även i artikeln av Steinhauser et al. (2001) där patienterna gärna ville 

bekräfta sin andlighet genom att dela med sig av sina erfarenheter om det existentiella. I 

en annan artikel av Steinhauser et al. (2000) beskrev vårdpersonal hur tron på Gud blev 

allt viktigare och mer integrerad i hela patientens liv, allt eftersom patienten närmade sig 

döden. Även Andersson et al. (2007) menade att gudstron blev allt viktigare i livets slut 

och patienterna förlitade sig på att tron skulle hjälpa dem finna lugn och trygghet inför 

döden. Utifrån en fenomenologisk-hermeneutisk ståndpunkt tolkade Evans och Hallett 

(2006), att andliga behov måste utgå från varje enskild individs uppfattning, där 

personen själv väljer när han/hon vill sluta fred med Gud. Det är olika för alla, som 

Evans och Hallett (2006) beskrev det. 
 

Livskvalitet i livets slutskede var viktigt för patienter enligt Andersson et al. (2007) som 

menade att det var viktigt att få njuta av småsaker. Det kunde handla om blommor på 

rummet eller vänner och familj som kom på besök. Även samtal med vårdpersonal om 

vardagliga ting var viktigt, liksom att lyssna på patienten som gärna talade om förfluten 

tid. Att fånga dagen och ta till vara på de trevliga tillfällen som gavs, var livskvalitet ur 

patienternas synpunkt och bidrog till en god död (ibid.). Denna uppfattning hade även 

Hirai et al. (2006), då närstående rankar ”having something to enjoy” (s.143) högst. 

Gott et al. (2008) menade också att patientens möjlighet till att titta ut genom fönstret 

och se fåglar och grönska, innebar att de fortfarande hade ett liv som de själva kunde 

njuta av. Även miljön där patienten befinner sig är viktig ur både patientens/ närståendes 

samt vårdpersonals perspektiv (ibid.). Den skall vara tyst och lugn samt att det skall 

finnas tillgång till professionell personal som vårdar och stöder, utifrån patientens egen 

önskan (Karlsson, et al., 2005). Syntesen, eller den sista sammanfattningen av livet och 

det som varit viktigt, är det som speglar sig in i det sista dödsögonblicket (Karlsson, et 

al., 2005).   

       

Samtycke 
 

En god död förutsätter att människan känner sig färdig med livet och har en känsla för 

att ha uträttat allt som varit av värde (Karlsson, et al., 2005). En god död skall även ske 

vid rätt tidpunkt, vilket innebär att livet inte skall vara för kort men inte heller för långt 

och det skall finnas en tillfredsställelse med att dö (ibid.). Anderson et al. (2007) fann 

ett liknande fenomen, där respondenterna förklarade att de kände sig färdiga med livet 

eller att livet var över och att de nu kunde möta döden med frid. I en studie med 165 

deltagare, gjord i Japan, var en god död förknippad med patienternas ålder, ur de 

närståendes perspektiv (Miyashita, et al., 2007). Enligt Steinhauser et al. (2001) menade 

de närstående att en god död också innebar att vara närvarande vid dödsfallet, vilket 

föranledde att de ville ha en ungefärlig tidpunkt för när dödsfallet skulle ske. Även i 

situationer då det var längre kvar till förestående död ville patienter förbereda sig och 

färdigställa saker. 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

En systematisk litteraturstudie är en metod som används för att generera en översikt av 

kunskap inom ett specifikt omvårdnadsvetenskapligt område, genom att befintlig 

forskning studeras (Friberg, 2006). Föreliggande litteraturstudies intention inriktades 

mot den palliativa omvårdnadsdisciplinen, med fokusering på hur en god död 

uppfattades utifrån patienter, närstående samt vårdpersonal. De två databaserna Cinahl 

och PubMed användes för genomsökning av artiklar, då dessa databaser berör allmän 

omvårdnad samt klinisk medicin.  

 

Vissa problem har tillstött under tiden som studien pågått, och det främsta problemet 

har varit att finna artiklar som motsvarade syftet. Palliative Care och Terminal Care är 

ett stort sökområde, men då god död visade sig vara klart mer begränsat minskades 

omfånget av artiklar drastiskt när orden kombinerades. Endast 47 artiklar återstod i 

databasen Cinahl samt 54 artiklar i PubMed. Inklusionskriterier var tillagda, men 

sökordet perception fanns ännu inte med, varför omfånget skulle minska ytterligare. Då 

sökning med perception var tillagt, återstod ingen artikel. Perception var ett sökord som 

var betydelsefullt i sammanhanget och den röda tråden i litteraturstudien, vilket gjorde 

att ett nytt lika kraftfullt sökord måste identifieras.   

 

Efter genomläsning av de artiklars abstract, som gjorts på sökordet good death utifrån 

ovanstående resonemang, utvecklades nya idéer utifrån de keyword som dessa innehöll. 

Attitude to death, var ett återkommande keyword i de flesta av dessa vetenskapliga 

artiklar och ett likvärdigt och lika tungt vägande ord som perception, enligt Karolinska 

Institutets ämnesguide. Attitude to death, förklaras som ”en persons uppfattning om 

olika aspekter av döden, baserade på psykosocialt och kulturellt inflytande” 

(Karolinska Institutets ämnesguide, 2010).  Attitude to death var därför en bra ersättning 

för perception. De två huvudsökorden Palliative Care och Terminal Care, i 

kombination med good death och attitude to death, genererade betydligt fler artiklar, 

men fortfarande inte tillräckligt för att kunna kartlägga föreliggande litteraturstudie.  

 

Via återgång till initialläge med endast sökorden Palliative Care och Terminal Care 

samt good death, fångades de resterande artiklar som fanns inom området. Ännu 

återstod ett antal artiklar för att känna att litteraturstudien skulle kunna ge det resultat 

som eftersträvades. Eftersom föreliggande litteraturstudie visade sig vara ett begränsat 

forskningsområde, och problemet skulle utforskas ur flera olika perspektiv, var det 

därför nödvändigt att utvidga sökvägarna. De artiklar som hittills framkommit var även 

till största del kvalitativa och enligt Willman och Stoltz (2006) ses det som en fördel att 

kombinera både kvalitativ och kvantitativ forskning inom hälsoområdet. I denna studie 

behövdes det därför fler kvantitativa artiklar.   

 

God död var ett förbrukat sökord och för att komma vidare i studien måste nya sökord 

fram. I Cinahl Headings söktes därför good death med fritext och detta resulterade i 

flera alternativa sökord. Attitudes to death framkom som ett likvärdigt sökord, vilket 

innebar att god död uteslöts i kommande sökningar och ersattes med attitudes to death. 
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Attitudes to death kunde visserligen innehålla både god och dålig död, men påverkade 

inte urvalet då selektering gjordes utifrån detta. I litteratur av Avery D. Weisman (1979) 

betecknas en god död som likvärdigt med livskvalitet, varför även Quality of life valdes 

som sökord för att utöka sökområdet. Ovanstående tankegång gällande sökord kan 

tyckas vara en svaghet i studien, men då de framkomna artiklarna slutligen besvarar 

syftet och dessutom liknande resultat presenterats i dem, anses inte detta påverka 

studiens validitet. 

 

Tidsaspekten på inklusionskriteriet valdes till tio år i Cinahl, men i PubMed ändrades 

kriteriet till fem år. Sökningen i PubMed gav ett sökresultat på 110 artiklar om en tioårs 

period valdes, och efter en överblick av träfflistan sågs många av dessa artiklar vara 

dubbletter sedan tidigare sökningar, och dessutom var det ett flertal litteraturstudier.   

Av denna orsak ändrades kriterierna till fem år. Enligt Axelsson (2008) skall antal 

träffar avgränsas till ett hanterligt antal och möjligheten skall finnas att gå igenom alla  

abstract. 110 artiklars abstract, borde inte vara någon omöjlighet att gå igenom varför 

risken finns att adekvata artiklar har förbisetts. Detta kan ses som en svaghet i studien.  

       

Litteraturstudien baseras på 15 artiklar med både kvalitativ metod (n=11) och 

kvantitativ metod (n= 2). Dessutom förekom artiklar som innehöll både kvalitativ och 

kvantitativ metod (n=2). Studien avsåg att identifiera uppfattningar utifrån patienter, 

närstående samt vårdpersonals perspektiv, varför de utvalda artiklarna är presenterade 

från både patientgruppen (n=5), närstående (n=1), vårdpersonal (n= 3) samt en 

kombination av de olika grupperna (n=6). De 15 utvalda artiklarna var från flera olika 

delar av världen, fyra från Asien och resterande 11 från västvärlden, varav tre av dessa 

från Sverige. Den äldsta av resultatartiklarna var från år 2000, men mellan år 2005 och 

år 2010 var 12 av artiklarna representerade. Artiklarnas ursprung samt ett flertal nya 

artiklar ses som en styrka i studien.     

 

Databearbetning gjordes med idéer utifrån Weismans (1979) kriterier om en god död. 

Varje artikel analyserades och relevanta resultat utifrån föreliggande litteraturstudies 

syfte indelades i grupper utifrån patienter, närstående samt vårdpersonal. Således hade 

tre nya dokument med relevant forskningsresultat framkommit. Utifrån dessa nya 

dokument som innehöll alla uppfattningar som framkommit om en god död, uppdelade i 

respektive grupp, bearbetades dokumenten genom att återigen dela upp resultaten 

utifrån Weismans sex S och respektive grupp. De nya dokument som hade skapats med 

både likheter och olikheter i uppfattningen om en god död utifrån varje deltagargrupp 

blev 18 stycken till antalet. Vissa svårigheter fanns då resultaten skulle särskiljas till 

respektive kriterier. Symptomkontroll, Självbestämmande, Sociala relationer och 

kommunikation, Självbild, Syntes och sammanfattning samt Samtycke, är nära 

sammanhängande och svåra att separera från varandra.  

 

Under bearbetningen hittades svagheter i några av artiklarna. Mok och Chiu (2004) 

berör relationen mellan sjuksköterska och döende patienter, men med en begränsad syn 

på övriga uppfattningar om en god död. I de kvantitativa studierna, Miyashita et al. 

(2007) och Yao et al. (2007) utgick resultaten från färdigställda frågeformulär, varför 

deltagarnas personliga uppfattningar om en god död inte kunde besvaras. Däremot sågs 

samband mellan de framkomna resultaten i dessa studier och övriga studiers resultat. 

Miyashita et al. (2007) och Yao et al. (2007) styrker därför föreliggande studies resultat. 

De asiatiska studierna kan ses som en svaghet då kultur och religion kan påverka 
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uppfattningarna om en god död. Samtidigt har den japanska studien Hirai et al. (2006) 

bekräftat att resultaten som framkommit överensstämmer med tidigare studier som 

gjorts i västerländsk kultur. Genusperspektiv söktes i alla artiklar och det framkom inga 

större skillnader mellan män och kvinnors uppfattningar om en god död. 

 

Resultatdiskussion 
 

De 15 vetenskapliga artiklarna granskades utifrån Carlsson och Eiman (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa metoder. Grad I antogs av 12 artiklar 

och grad II antogs av tre artiklar, men då graderingen utfördes av två olika personer kan 

tolkningsskillnader uppstått, varför detta kan ses som en brist. Enligt Carlsson och 

Eiman (2003) betraktas grad I och grad II som måttligt till starkt vetenskapligt underlag, 

varför resultatet är trovärdigt. Urvalet var väl beskrivet i artiklarna, med en jämbördig 

antalsfördelning mellan grupperna. Även genusperspektivet var jämbördigt i patient och 

närståendegruppen. Bland vårdpersonal var det flest kvinnor, vilket möjligen kan 

förklaras genom ojämn könsfördelning inom vården. Flera av studierna hade bortfall 

som var högre än fem procent, men som inte påverkade resultatet enligt studierna. Ett 

större bortfall kan påverka en studies resultat, då det finns risk för att på ett felaktigt sätt 

generalisera till övrig befolkning (Ejlertsson, 2003). I Steinhauser (2001) var det ett 

bortfall på över 20 procent vilket inte hade analyserats, och det kan göra studien mindre 

trovärdig. Då studien för övrigt hade goda bedömningsresultat och antog grad I, enligt 

Carlsson och Eiman (2003) fick studien ändå god evidens. De flesta kvalitativa 

artiklarna hade resultatredovisning i form av löpande text med citat samt tabeller och 

diagram, vilket ökade förståelsen samt trovärdigheten. All palliativ vård oavsett diagnos 

är inkluderat i resultatet. Exkluderingar gjordes av intensivvårdsenheter, då det kan vara 

svårt att uppnå en god död efter en olycka eller i en akut sjukdom. Alla 15 artiklar var 

granskade av etiska kommittéer. 

 

Uppfattningen om en god död enligt Weismans kriterier, var i många avseenden 

gemensam mellan patient, närstående samt vårdpersonal utifrån resultatet, men det 

fanns även ett antal olika uppfattningar. Smärta och smärtlindring var ett återkommande 

område inom alla grupper, där symptomlindring sågs som en förutsättning för att kunna 

tillfredsställa övriga behov och uppnå en god död (Andersson, et al., 2007; Aspinal, et 

al., 2005; De Jong & Clarke, 2009; Evans & Hallett, 2006; Goldsteen, et al., 2006; Gott, 

et al., 2008; Hirai, et al., 2006; Hughes, et al., 2007; Karlsson, et al., 2005; Miyashita, et 

al., 2007; Mok & Chiu, 2004; Nordgren & Olsson, 2003; Steinhauser, et al., 2000; 

Steinhauser, et al., 2001; Yao, et al., 2007). Otillräcklig smärtlindring medför enligt 

Cohen och Leis, (2002), Kehl, (2006), och Warrén Stomberg, (2009) svårigheter att 

tillgodose de psykiska, sociala samt existentiella behoven. Utifrån litteratur har lindring 

av fysiska symptom högst prioritet (Glimelius, 2005). Olikheter kunde ses i 

uppfattningen om hur patienter, närstående och vårdpersonal rangordnade smärtlindring 

(Aspinal, et al., 2005). Vårdpersonal hade, liksom relevant litteratur som berör ämnet, 

rangordnat smärtlindring högst, vilket också utifrån detta resonemang kan samman-

kopplas med Steinhausers (2001) uppfattning om att vårdpersonal ser patienten som en 

helhet, och därför anser att symptombehandling är ett primärt behov. Detta styrks även 

av Evans och Hallet (2006) som säger att smärta måste ses som ett holistiskt fenomen. 

Patientgruppen såg smärtlindring som en viktig åtgärd, men i studien av Aspinal (2005) 
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rangordnade de inte smärtan högst. Möjligen kan detta bero på att vårdpersonal redan 

tillgodosett en väl fungerande smärtlindring, och därför behövde inte patienterna se 

detta som något primärt problem längre. Ytterligare en orsak kan tänkas vara att 

patienter i livets slutskede har vant sig vid att leva med en viss smärta och uppnått en 

tolerans. Detta stöds av en artikel som menar att cancerpatienter ser smärta som något 

som är oundvikligt (Kealey & McIntyre, 2005). Enligt Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) är vårdpersonalens uppgift att informera och undervisa 

patienter samt ha förmåga att kommunicera på ett bra sätt. Smärta är uppenbarligen ett 

område som patienter behöver mer kunskap om, varför vårdpersonal behöver 

uppmärksamma de patienter som saknar denna kunskap. En studie från USA menade att 

fungerande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal ses som viktigt för att 

uppnå fullgod behandling (Proulx & Jacelon, 2004). Utifrån denna tankegång kan god 

smärtlindring liksom god kommunikation med patienten ses som betydelsefullt ur ett 

omvårdnadsperspektiv för att nå en god död. 

 

Självbestämmande och delaktighet i beslutsfattande var en faktor som uppfattades bidra 

till en god död (Andersson, et al., 2007; Karlsson, et al., 2005; Mok & Chiu, 2004; 

Nordgren & Olsson, 2003; Steinhauser, et al., 2001). En god död skall baseras på 

subjektiva upplevelser för hur varje specifik människa önskar uppleva sin död (Field & 

Cassel, 1997). Psykiatrikern Avery D. Weisman utvärderade varje patients död genom 

ett frågeformulär som var skapat för att följa upp om patienten fått en god död 

(Weisman, 1979). En av hans frågeställningar berörde patientens möjlighet till att leva 

autonomt fram till sin död. Detta kan tyckas uppenbart för vårdpersonal, men enligt 

Anderson et al. (2007) var det många patienter som kände sig nödgade att tillmötesgå 

vårdpersonal gällande deras rutiner och arbetssätt. Indirekt, blir konsekvenserna av detta 

att patientens autonomi kan ifrågasättas. Enligt Sandman (2007) är förlusten av en 

människas autonomi också en förlust av en människas värdighet, varför en god död blir 

svår att uppnå. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) tydliggörs 

sjuksköterskans etiska förhållningssätt gentemot patienten, och framhåller att respekt 

skall visas för patientens autonomi och värdighet. Karlsson et al. (2005) menade att 

varje individs autonomi måste respekteras och detta gjordes genom att lyssna och 

behandla människan med värdighet även då personen var drabbad av sjukdom. En 

människa som är döende har kanske inte kraft att själv vara autonom och ta beslut och 

då kan en närstående istället ta över avgörandet (Regeringskansliet, 2004). Nordgren 

och Olsson (2003) beskrev att deltagande i beslutsprocesser gav möjlighet för både 

patient och närstående att påverka planeringen av vården samt att det var ett sätt att 

uttrycka respekt för människan. Detta styrks genom Franks (2009) litteraturstudie som 

analyserat att ett delat beslutsfattande mellan vårdpersonal och patienter visar ett starkt 

samband med en god död. För att få en patient att delta i beslutsfattande i livets 

slutskede, menar Frank (2009) att det enligt litteraturen finns tre ”nyckelkoncept” (s.13) 

som föranleder detta. Ett av dessa koncept är patientens delaktighet i kommunikation 

och information. En patients delaktighet kan även utgöras av engagemang och aktivitet 

(Goldsteen, et al., 2006). God omvårdnad i den palliativa vården är en förutsättning för 

att uppnå en god död, och då mycket sjuka människor inte har möjlighet att 

tillfredställas genom några större aktiviteter, finns det ändå möjlighet att med små enkla 

medel lyckas tillgodose dessa patienter. Gott et al. (2008) föreslog att patienter kunde få 

sina behov tillfredsställda genom att få titta ut genom fönstret, njuta och se omvärlden. 
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Uppfattningen om en god död påverkades även av de sociala relationer patienten fick 

uppleva i slutet av livet (Aspinal, et al., 2005; De Jong & Clark, 2009; Hirai, et al., 

2006; Miyashita, et al., 2007; Mok & Chiu, 2004; Steinhauser, et al., 2000; Steinhauser, 

et al., 2001). Litteraturen framhåller också hur relationer i samband med död oftast 

stärks under patientens sista tid i livet (Strang, 2005), vilket Steinhauser et al. (2000) 

bekräftar genom sin studie där hon beskrev hur känslostark sammanhållningen mellan 

patient och närstående var under patientens döendefas. En god relation kan också störas 

genom olösta konflikter enligt De Jong och Clarke (2009), och om konflikter 

förekommer mellan patient/ närstående och vårdpersonal kan det störa vården så att en 

god död inte kan uppnås. Olikheter i uppfattningen om en god död framkom ur detta 

perspektiv, då vårdpersonal ser till hela patientens välmående och behov medan de 

närstående tenderar att se den vård som behövs just för tillfället (Steinhauser, et al., 

2001). Utifrån denna ståndpunkt kan meningsskiljaktigheter förstöra en tidigare god 

relation till att bli sämre och därmed påverkas också patientens död. I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i § 2a, att sjukvården skall ”främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen” (s. 114), varför 

konflikter måste undvikas, framförallt när en patient är döende och dennes värdighet 

skall bevaras.  

 

Kommunikation mellan vårdpersonal och närstående är speciellt viktig när den 

terminala fasen av döendet har påbörjats och detta belyses i en artikel av Costello 

(2005) där bristen på god kommunikation under döendeprocessen kan motverka en god 

död. Mellan de olika professionerna sågs även olikheter gällande det goda vårdandet 

(Nordgren & Olsson, 2003), vilket kan ses som ett ytterligare hinder för att nå en 

optimal vårdbehandling. Detta kan bero på att läkaren vill finna den medicinska orsaken 

till varför en patients tillstånd plötsligt förändras, medan sjuksköterskan anser att 

omsorg och omvårdnad av en döende patient är av högre prioritet. Dessa 

meningsskiljaktigheter måste tas på allvar och konsensus mellan professionerna måste 

uppnås, så att fokusering istället kan riktas mot den döende och närstående. Denna 

uppfattning stöds i en litteraturstudie av Proulx och Jacelon (2004) som i 13 av sina 

artikelgranskningar funnit meningsskiljaktigheter mellan läkare och sjuksköterskor, 

gällande filosofi och arbetssätt som skall främja en god död.  

 

En patients medvetenhet och acceptans av sin förestående död sågs som en viktig aspekt 

för att uppnå en god död (Andersson, et al., 2007; Aspinal, et al., 2005; De Jong & 

Clarke, 2009; Hirai, et al., 2006; Goldsteen, et al., 2006; Gott, et al., 2008; Karlsson, et 

al., 2005; Miyashita, et al., 2007; Mok & Chiu, 2004; Steinhauser, et al., 2000; 

Steinhauser, et al., 2001; Yao, et al., 2007). I relation till detta kan skönjas en gnista 

hopp som en strategi hos patienten, trots att patienten intellektuellt vet att döden är nära 

(Gott, et al. 2008) . Hoppet kan här ses som ett sätt att bemantla eller skyla över sin 

sjukdom, kanske för att kunna leva så normalt som möjligt. Glimelius (2005) menar att 

hoppet har stor betydelse för att kunna upprätthålla en god livskvalitet. För att 

upprätthålla livskvalitet i livets slutskede var det enligt Andersson et al. (2007) viktigt 

att fånga dagen. I ett omvårdnadsperspektiv har vårdpersonal här ett viktigt arbete. I 

kompetensbeskrivningen (2005) står det att sjuksköterskan skall ha förmåga att 

”reflektera över, motivera och medverka till att utveckla en god vårdmiljö” (s.12).   
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I förestående litteraturstudie visade det sig att många patienter i högre utsträckning, 

önskade en nära diskussion kring gudstron (Andersson, et al., 2007; Hughes, et. al., 

2007; Evans & Hallett, 2006; Steinhauser, et al., 2000; Steinhauser, et al., 2001).  

Anderson, et al. (2007) menade att religion i relation till döende skapar ett inre lugn och 

trygghet hos patienten. Resultatet visade också att patienter och vårdpersonal hade olika 

syn på andlighet och tro, då vårdpersonal istället för gudstron, talade med patienter om 

den förestående döden (Steinhauser, et al., 2001). Möjligen kan detta bero på att 

vårdpersonal arbetar utifrån sin egen livsåskådning, eller att de har svårt att finna ett sätt 

att bemöta och kommunicera patientens gudstro. Andlig omsorg, nämns i litteraturen 

som att lyssna, tolka och uppfatta patientens egen livssyn (Stifoss-Hanssen, 2001), 

vilket ställer höga krav på vårdpersonalen som inte kan utgå från sina egna värderingar, 

eftersom samhället är utvecklat som en pluralistisk demokrati och därför bygger på fria 

åsikter och religionsfrihet (ibid.). I relation till ovanstående resonemang borde en kaplan 

erbjudas palliativa patienter som en rutinmässig åtgärd. En norsk artikel stöder denna 

tankegång, där mer än 50 procent av 642 cancersjuka patienter menade att pastorala 

samtal skulle erbjudas alla patienter (Risberg, Wist, Kaasa, Lund & Norum, 1996).  

 

Konklusion 
 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka uppfattningar i vad som anses vara en 

god död i en palliativ kontext, utifrån patienter, närstående samt vårdpersonal. 

Gemensamma uppfattningar om en god död var främst symptomkontroll som ansågs 

vara en förutsättning för att kunna tillfredsställa psykiska, sociala och existentiella 

behov. God symptomkontroll samt en god kommunikation med patienten ses därför 

som betydelsefullt i omvårdnadsarbetet. Ytterligare gemensamma uppfattningar som 

bidrar till en god död är självbestämmande, sociala relationer, en stärkt självbild i form 

av bekräftelse och uppmuntran, sammanfattning av livet samt ett samtycke till döden 

där människan inte känner att det finns något mer av värde att uträtta i livet. Intressanta 

olikheter i uppfattningen om en god död var att patienter uttrycker en önskan om 

förberedelser inför döendet samt att den existentiella dimensionen skulle vara mer 

representerad inom vården. Patient och närstående har även ett behov av mer enade 

uppfattningar mellan vårdpersonalens syn på vårdandet, för att kunna känna trygghet 

och tillit. Närstående har behov av mer information om fysiska och psykiska 

förändringar i patientens tillstånd, vilket är önskvärt för att de skall kunna förbereda sig 

inför sin närståendes död. Vårdpersonalens uppfattningar var mer inriktade på 

patientens helhetsvård där syftet var att i första hand prioritera en god livskvalitet för 

patienten.  

 

Implikation 
 

Föreliggande studie undersökte hur en god död uppfattades utifrån olika perspektiv. 

Olikheter identifierades som kan ge ny och inspirerande kunskap inom klinisk 

omvårdnad. Adekvat utbildning med fokusering på döendeprocessen och en förståelse 

för människans uppfattning om en god död, är en rekommendation för en utveckling av 

den ordinarie sjuksköterskutbildningen. Många sjuksköterskor som kommer att vara 
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yrkesverksamma inom den palliativa vården har aldrig tidigare vårdat en döende eller 

död patient, inte heller fått någon teoretisk utbildning om vad som sker, vare sig 

fysiologiskt eller psykologiskt under döendeprocessen.  

 

Då olikheter framkommit som är av stor vikt för att tillfredsställa en god död hos 

patienten, framhålls att mycket mer forskning behövs gällande dessa olika uppfattningar 

om en god död. Vårdpersonal måste dessutom kunna förstå varje enskild individs unika 

uppfattning om en god död, och därför måste varje människa bli tillfrågad om hur de 

önskar uppleva sin förestående död.  
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Tabell 2. Sökhistorik       Bilaga I 

Databas Datum Sökord/Limits Antal träffar Genomlästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Valda 

Artiklar 

Cinahl 2010-05-11 (MH "Palliative Care") OR  

(MH "Terminal Care") AND   

"Good Death" (Keyword) AND  

(MH "Attitude to Death") 

25 20 13 5 

Cinahl 2010-05-11 (MH "Palliative Care") OR  

(MH "Terminal Care") AND  

"Good Death" (Keyword) 

47 

(20*) 

20 7 2 

Cinahl 2010-05-11 (MH "Palliative Care") OR  

(MH "Terminal Care") AND 

(MH "Attitude to Death") AND  

[(MH "Nurse Attitudes") OR  

(MH "Family Attitudes")] 

40 

(1*) 

21 8 3 

Cinahl 2010-05-11 (MH "Palliative Care") OR  

(MH "Terminal Care") AND  

(MH "Quality of Life") AND  

[(MH "Nurse Attitudes") OR  

(MH "Family Attitudes") OR 

(MH ''Patient Attitudes'')] 

35 9 3 2 

PubMed     2010-05-11 Palliative Care [MeSH Terms] 

OR Terminal Care [MeSH Terms] 

AND Good Death [Text Word] 

54 

(17*) 

16 5 3 

Total 201 (38*) 86 36 15 

* Förekommit i tidigare sökningar 

Cinahl: Limiters - Publication Year from: 2000-2010; English Language; Research Article  

PubMed: Limits Activated: only items with abstracts, English, published in the last 5 years 



 

 

Tabell 3. Artikelöversikt       Bilaga II: 1 
 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

Cinahl 

 Andersson, M., 

Hallberg, I.R., & 

Edberg,  A-K. 

Old people 

receiving 

municipal care, 

their experiences of 

what constitutes a 

good life in the last 

phase of life: A 

qualitative study 

 

Syftet var att 

undersöka vilka 

uppfattningar som 

leder till ett gott liv, i 

den sista fasen av livet 

bland människor (75år 

och äldre) inom 

kommunens omsorg. 

 

 

En kvalitativ studie, med 

narrativ ansats.  Intervjuer 

utfördes mer som en dialog 

mellan respondent och 

intervjuare. Alla intervjuer 

var ljud inspelade och 

transkriberades ordagrant. 

Texten från intervjuerna 

analyserades med hjälp av 

innehållsanalys . 

 

Urvalet bestod av 17 

personer, 10 kvinnor och 7 

män i åldern 78-100 år, som 

dog mellan 3 dagar till 6 

månader efter deltagandet i 

intervjun. Deltagarna hade en 

livshotande sjukdom och/ 

eller erhöll palliativ vård. 

Sista tiden i livet innebar fokus inåt. Sex 

kategorier framkom: 

- Upprätthålla värdighet  

- Njuta av små saker  

- Känslan av att ''vara hemma''  

- Att vara i händerna på andra, och 

försöka anpassa sig 

- Att fortfarande vara viktig för andra 

människor  

- Att kunna slutföra sitt liv, när döden 

närmar sig. 

Resultatet visar att äldre människor som 

närmar sig döden ändrar sina 

värderingar i livet. Palliativ vård  

 

 

 

 

 

Grad I 

2005 

United 

Kingdom 

Cinahl 

 

Aspinal, F., 

Hughes, R., 

Dunckley, M., & 

Addington Hall, J. 

What is important 

to measure in the 

last months and 

weeks of life? A 

modified nominal 

group study 

Syftet var att 

undersöka vad som 

ansågs viktigt under 

de senaste månaderna 

och veckorna av livet, 

från ett 

patientperspektiv samt 

nära sörjande och 

vårdpersonal i UK. 

 

I huvudsak bestod 

datainsamling av en kvalitativ 

metod (nominell 

gruppteknik), som övergår till 

en kvantitativ ansats.  

Urvalet bestod av 10 olika 

kategorier med grupper; 4 

professionella, 4 

anhöriggrupper samt 2 

patientgrupper (totalt 75 

deltagare) 

Olika teman identifierades, och i den 

totala sammanslagningen av grupperna 

var det ”symptomkontroll” som var 

framträdande. Även livskvalitet, 

relationer, förberedelse och samordning 

ansågs vara viktiga faktorer i livets slut. 

 

 

 

  

Grad I 



 

 

         Bilaga II: 2 
 

 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Canada 

Cinahl 

De Jong, J.D., & 

Clarke, L.E.  

What is a good 

death? Stories from 

Palliative Care. 

 

 

Syftet var att få olika 

grupper av människor 

(patienter, läkare, 

vårdpersonal och 

sjuksköterskor) att 

återberätta den 

subjektivt upplevda 

erfarenheten av en 

god/ dålig död för att: 

- identifiera och 

jämföra  

resultaten om en 

god/dålig död samt 

- värdera användandet 

av denna kvalitativa 

metod i kontext med 

den palliativa 

vårdundersökningen. 

 

En kvalitativ ansats, med fyra 

relevanta frågeställningar 

som belyser en god död och 

en dålig död. 

 

Totala urvalet var 15 

personer, varav 3 cancer 

patienter (1 man och 2 

kvinnor mellan 60-80 år) som 

haft palliativ vård minst 3 

veckor. Dessutom var det 3 

vårdgivare (3 kvinnor), 3 

läkare (3 män), 3 sjuk-

sköterskor som arbetade med 

palliativ vård (3 kvinnor) och 

3 övriga sjuksköterskor (3 

kvinnor). 

 

 

En god död/en dålig död, beskrevs båda 

som subjektiva upplevelser, och det 

fanns gemensamma karaktärer som till 

exempel frihet från smärta/smärta, andra 

symtompåverkande faktorer samt icke 

lidande/ lidande. Att ha en bra relation 

med sin familj och vänner togs upp av 

samtliga grupper som en förutsättning 

till en god död. God livskvalitet i livets 

slutskede bidrog till en god 

döendeprocess. 

Värderingen av den kvalitativa metod 

som användes ansågs som en unik och 

givande metod, med viktiga resultat.  

Grad II 

2006 

United 

Kingdom 

Cinahl 

 

Evans, M.J., & 

Hallett, C.E.  

Living with dying: 

a hermeneutic 

phenomenological 

study of the work 

of hospice nurses 

Syftet var att 

undersöka betydelsen 

av komfortvård 

(symptombehandling)  

utifrån sjuk-

sköterskans perspektiv 

inom hospicevård. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk studie med 

kvalitativ ansats. Genomförs 

med semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Urvalet bestod av 15 

sjuksköterskor från ett 

hospice i England. 

Komfortbehandling är ett grundläggande 

behov inom hospicevård, men måste ses 

ur ett holistiskt perspektiv där även den 

psykiska och andliga dimensionen måste 

tillgodoses. 

Grad I 



 

 

         Bilaga II: 3 
 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Holland 

PubMed 

Goldsteen, M., 

Houtepen, R., 

Proot, I. M., Huijer 

Abu-Saad, H., 

Spreeuwenberg, 

C., &  

Widdershoven, G. 

What is a good 

death? Terminally 

ill patients dealing 

with normative 

expectations 

around death and 

dying 

Syftet var att få insikt i 

hur palliativa patienter 

definierar sitt döende 

och hur patienterna 

utgår från de 

normativa idéer och 

förväntningar som 

finns. 

En delstudie med kvalitativ 

metod och hermeneutisk 

ansats (förstå tolkning).  

 

Urvalet bestod av: 13 

patienter (10 män, 3 kvinnor). 

Ålder 39-83 år. Patienterna 

hade förväntad överlevnad på 

mindre än tre månader. 

Slutsatsen visade att det inte går att göra 

en generell tolkning utifrån en normativ 

idé. Människan har olika förutsättningar 

och därför ses en god död på ett 

mångfalt sätt.  Patienterna försöker 

tolka, värdera och rekonstruera 

normativa förväntningar, inom ramen 

för sin egen situation och livshistoria.  

Grad I 

2008 

United 

Kingdom 

Cinahl 

Gott, M., 

Small, N., 

Barnes, S., 

Payne, S., & 

Seamark, D. 

Older people´s 

views of a good 

death in heart 

failure: 

Implications for 

palliative care 

provisions 

Syftet var att 

undersöka den 

palliativa 

omvårdnaden för äldre 

människor med 

hjärtsvikt   

 

 

Kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer.  

 

Urval: 40 deltagare > 60 år 

(21 män och 19 kvinnor).  

Engelsktalande, inga 

kognitiva problem samt 

diagnos hjärtsvikt klass II – 

IV, NYHA. 

Hjärtsjuka palliativa patienter fann 

smärta som största oro inför döden. Ett 

erkännande om förestående död samt 

möjlighet att ta farväl av närstående var 

också viktigt. Äldre människors syn på 

värdighet måste beaktas i palliativ vård. 

Dessutom fanns vissa olikheter mellan 

patienters syn på döden gentemot den 

palliativa vårdfilosofins syn.  

Grad I 

2006 

Japan 

Cinahl 

Hirai, K., 

Miyashita, M., 

Morita, T., Sanjo, 

M., & Uchitomi, Y. 

Good death in 

Japanese cancer 

care: a qualitative 

study 

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som påverkar en god 

död hos det japanska 

folket, genom 

kvalitativa intervjuer 

med cancer patienter, 

anhöriga, läkare och 

sjuk-sköterskor. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade  

intervjuer. 63 deltagare, varav 

13 patienter med avancerad 

cancer i åldern 20-80 år, 10 

anhöriga, 20 läkare och 20 

sjuksköterskor.   Av 

deltagarna var 57 % kvinnor, 

och medelåldern var 45 år.   

Denna studie identifierar olika faktorer 

som innebär en god död i det japanska 

samhället. Viktigaste faktorn var frihet 

från fysiska och psykiska symptom, följt 

av god familje- /personal relation, val av 

döendeplats, behålla sin värdighet, 

kontroll, hopp, inga livsuppehållande 

åtgärder, stöd, lugn död samt tro. Dessa 

faktorer var överensstämmande med 

tidigare forskningsresultat från 

västerländsk kultur.   

Grad I 

         



 

 

Bilaga II: 4 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

PubMed 

 Hughes, T., 

Schumacher, M., 

Jacobs-Lawson, 

J.M., & Arnold, S. 

Confronting Death: 

Perceptions of a 

Good Death in 

Adults With Lung 

Cancer 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattningar om en 

god död i ett urval av 

patienter med 

lungcancer diagnos. 

En kvalitativ tvärsnittsstudie 

där deltagarna svarade på 

frågor under enskilda 

intervjuer vid ett planerat 

kliniskt besök. 100 patienter, 

varav 47 kvinnor och 53 män, 

alla med en primär diagnos 

av lungcancer. Kognitivt 

intakta samt 18 år eller äldre. 

Patienterna ingick i ett 

behandling team på en klinik 

för lungcancer i USA. 

En god död är enligt de flesta patienter 

en individuell upplevelse som endast 

kan återges av den döende själv. 

Fyra gemensamma teman identifierades:  

Dö i sömnen, smärtfri död, fridfull död 

samt en snabb död. Dessa teman verkar 

nära besläktade med varandra men 

deltagarna uppfattade dem som olika.  

Grad I 

2005 

Sweden 

PubMed 

Karlsson, M., 

Milberg, A., & 

Strang, P. 

Dying with dignity 

according to 

Swedish 

medical students 

Syftet var att 

undersöka hur läkar-

studerande definierade 

en värdig död. 

En kvalitativ pilotstudie med 

frågeformulär. 

 

165 läkarstuderande från 

termin 1 samt termin 4, 

deltog i studien.  

 

En värdig död gav fem huvudkategorier; 

1. Att dö utan lidande och med god 

kontroll av både fysiska och psykiska 

symtom.  

2. Att dö med begränsade medicinska 

åtgärder. 

 3. Att dö med en känsla av trygghet, 

omgiven av professionell vårdpersonal 

som ger information och stöd.  

4. Att dö med respekt för själv-

bestämmande, integritet, det unika 

människovärdet, autonomi samt 

möjligheten till individbaserad vård. 

 5. Att dö med acceptans, dvs. då 

döendet sker i fred och harmoni. 

Resultaten tyder även på att palliativa 

patienter blir överbehandlade enligt 

läkarstuderande.  

Grad I 



 

 

         Bilaga II: 5 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Japan 

Cinahl 

Miyashita, M., 

Morita, T., Sato, 

K., Hirai, K., 

Shima, Y., & 

Uchitomi, Y.  

Factors 

contributing to 

evaluation of a 

good death from 

the bereaved 

family member´s 

perspective. 

Syftet var att 

undersöka vad en god 

död innebär på olika 

vårdenheter; palliativ 

care unit [PCU] och 

allmän vårdavdelning 

samt undersöka vilka 

faktorer utifrån 

demografiska och 

medicinska variabler, 

som kan bidra till en 

god död, från 

anhörigas perspektiv i 

Japan.   

 

 

 

En tvärsnittsstudie med 

kvantitativ metod. En 

anonym enkätundersökning 

för sörjande närstående, där 

mätinstrumentet Good Death 

Inventory [GDI] användes. 

GDI innehåller 54 olika 

frågeställningar om att uppnå 

en god död. En likert skala, 

graderad från 1 – 7, där  

1= håller absolut inte med, 

och 7= absolut överens.  

 

Av 388 potentiella deltagare 

var det slutligen 165 som 

deltog. Deltagarna var 

anhöriga till nyligen avlidna 

cancerpatienter. De avlidna 

var från en canceravdelning 

samt från PCU (palliativ care 

unit). Resultaten utvärderades 

utifrån demografi och 

patienters medicinska 

variabler. 

 

     

Deltagarna utvärderade PCU framför 

allmän vårdavdelning. PCU föredrogs 

på grund av lugn miljö, fysisk och 

psykisk kontroll, respekterad som 

individ och större möjlighet till en 

naturlig död på PCU. 

Faktorer som bidrar till en god död ur 

anhörigas perspektiv delades in i 10 

huvud domäner; 

1.  Lugn miljö 

2.  Avslut av livet 

3.  Dödsplats  

4.  Glädje och hopp  

5.  Oberoende 

6.  Fysisk och psykisk kontroll 

7.  God relation med vårdpersonal 

8.  Inte vara en börda för andra  

9.  God relation med familj 

10.Respekterad som  individ  

 

Demografi och medicinska variabler 

påverkar korrelationen mellan 

ovanstående faktorer, vilka bidrar till en 

god död.  

 

Grad I 



 

 

         Bilaga II: 6 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Kina 

Cinahl 

Mok, E., & Chiu, 

P.  

Nurse-patient 

relationships in 

palliative care  

Syftet var att 

undersöka sjuk-

sköterskors och 

patienters relation i en 

palliativ vårdkontext. 

En fenomenologisk kvalitativ 

studie med öppna, 

ostrukturerade intervjuer.  

Urvalet bestod av 10 patienter 

(40 -78 år) med obotlig 

cancer samt 10 

sjuksköterskor (24 - 40 år) 

som arbetat i genomsnitt 11 

år inom vården, varav två år 

inom palliativ vård. 

 

 

Det visade sig finnas en komplexitet i 

interaktionen mellan sjuksköterskor och 

cancerpatienter.  Mötet mellan vårdare 

och patient inom den palliativa vården 

syftar till att minska lidandet och ge den 

bästa förutsättningen till bekvämlighet 

hos patienten, genom att vårdaren tog 

initiativet och närmade sig relationen. 

Detta skulle leda till en god död. 

Kontentan av hela artikeln syftade till 

vårdarens viktiga stödjande roll. 

Grad II 

2003 

Sweden 

Cinahl 

Nordgren, L., & 

Olsson, H. 

Palliative care in a 

coronary care unit: 

a qualitative study 

of physicians’ 

and nurses’ 

perceptions 

Syftet var att beskriva 

och förstå läkares och 

sjuk-sköterskors 

uppfattningar om 

deras samarbete med 

varandra och 

uppfattningen om 

palliativ vård. 

 

En kvalitativ forskning med 

djupintervjuer. 

 

Urval: 2 läkare, 4 

sjuksköterskor och 3 

undersköterskor intervjuades 

om deras uppfattningar 

gällande samarbetet med 

varandra i en palliativ 

vårdavdelning på Coronary 

Care Unit (CCU). 

Konceptet om en värdig död, är en 

förutsättning för att ge god palliativ 

vård. Karaktäristikan för en värdig död; 

Integritet, delaktighet, välbefinnande 

samt lindra lidande. Teamarbete ses vara 

en bra förutsättning för att kunna bidra 

till en god palliativ vård.  

 

 

 

 

 

Grad I 



 

 

         Bilaga II: 7 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2000 

USA    

Cinahl 

Steinhauser, K. E., 

Clipp, E. C., 

McNeilly, M., 

Christakis, N. A., 

McIntyre, L. M., & 

Tulsky, J. A.  

In search of a good 

death: observations 

of patients, 

families and 

providers 

Syftet var att beskriva 

attributen för en god 

död, utifrån 

deltagarnas olika 

perspektiv i livets 

slutskede, och att 

utvärdera dessa 

attribut genom att 

jämföra deltagarnas 

olika erfarenheter 

utifrån dess egna 

upplevda dödsfall i sitt 

personliga eller 

professionella liv. 

En kvalitativ metod med 

fördjupade intervjuer. Data 

bearbetning med hjälp av 

grounded theory. 

 

Urvalet bestod av 75 

deltagare, stratifierade i 

grupper om läkare, 

sjuksköterskor, 

socialarbetare, präster, 

hospicepersonal, patienter 

och anhöriga. Alla kom från 

palliativa avdelningar eller 

hospice. 

 

Urval: Patienter skulle vara 

inskrivna på 

onkologiskavdelning eller 

HIV- kliniker.  

Familjemedlemmar 

rekryterades genom ett 

stratifierat slumpmässigt 

urval av nyligen sörjande 

närstående till patienter som 

hade dött 6 månader till ett år 

tidigare. Deltagare varierade i 

ålder mellan 26 -77 år. 64 % 

var kvinnor.  

Sex attribut framkom och dessa var; 

smärta och symtom kontroll, tydligt 

beslutsfattande, förberedelse inför 

döden, avslut, delaktighet, samt en 

bekräftelse av hela personen. Dessa sex 

attribut som framkom ur resultatet 

delades av alla deltagarna, med det 

fanns också olikheter mellan grupperna. 

Socialarbetare och professionella 

yrkesroller hade konkret formade åsikter 

som inte hade något att göra med kön 

eller etniska skillnader, medan 

familjemedlemmar talade från den unika 

rollen som både advokat och mottagare 

av vård, för patientens räkning. 

Grad II 



 

 

         Bilaga II: 8 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001 

USA 

Cinahl 

Steinhauser, K. E., 

Christakis, N. A., 

Clipp, E. C., 

McNeilly, M., 

Grambow, S., 

Parker, J., & 

Tulsky, J. A. 

Preparing for the 

End of Life: 

Preferences of 

Patients, Families, 

Physicians, and 

Other Care 

Providers 

Syftet var att beskriva 

de viktigaste 

faktorerna i slutet av 

livet, genom att 

använda resultat från 

både kvalitativa och 

kvantitativa data. 

Studien använde två 

datakällor. En kvalitativ 

metod med djupintervjuer för 

att få fram upplevelser om en 

god död. Därefter användes 

en kvantitativ metod för att 

bekräfta eller förkasta 

resultaten. 

 

En stratifierat slumpmässigt 

urval bestående av totalt 2000 

personer uppdelade i fyra 

grupper  

-läkare  

-övrig sjukvårdspersonal     

 -cancerpatienter  i slutskedet  

- sörjande närstående till  

nyligen avlidna patienter.  

 

Efter bortfall kvarstod 1462 

personer som bidrog till 

resultatet. 

Deltagarnas ålder var mellan 

26 till 77 år.  

Två faktorer identifierades som viktiga 

för att uppnå en god död. 

 

1. Tidpunkten för döden: Förberedelser 

inför döden i form av viss tidangivelse 

ger ett minskat obehag och oro hos 

patienter och närstående.  

 

2. Att kunna diskustera sin personliga 

rädsla inför döden: Det visade sig att 

kvinnor och de med religiös bakgrund 

hade det största behovet av att samtala 

om döden. Precis som tidigare studier 

visat var patientgruppen mindre benägen 

att samtala om själva döden men 

däremot ville de gärna diskutera den 

andliga dimensionen utifrån ett mer 

övergripande perspektiv. 

 

Grad I 

         



 

 

         Bilaga II: 9 

Publika-

tionsår 

 Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2007 

Taiwan 

Cinahl 

Yao, C-A., Hu, W-

Y., Lai, Y-F., 

Cheng, S-Y., Chen, 

C-Y., & Chiu, T-Y. 

Does dying at 

Home influence 

the Good Death of 

Terminal Cancer 

Patients? 

Syfte var att 

undersöka sambandet 

mellan att uppnå en 

god död och vilka 

insatser som behövs 

för att nå en god död, 

med utgångspunkt 

från två olika grupper 

med olika dödsplatser, 

och finna ut vilka 

faktorer som påverkar 

döden.  

  

 

Kvantitativ metod med ett 

strukturerat frågeformulär. 

 

Urval: 374 patienter (199 

män, 175 kvinnor) som varit 

inskrivna på hospice eller 

tillhörande en palliativ 

vårdenhet, vid universitets-

sjukhuset i Taiwan, under 

perioden april 2003 – mars 

2004 deltog i studien. Alla 

hade cancer i det terminala 

skedet, Genomsnittsåldern 

var 65 år i åldern mellan 9-97 

år. 

De som dog i hemmet hade högre poäng 

på alla punkter utom då det gällde 

komfort.( Komfort innebar bland annat 

smärtlindring och övrig fysisk kontroll). 

Bättre förberedelser inför döden i form 

av ökat medvetande om  sin sjukdom 

och acceptans av sin död kunde hjälpa 

cancerpatienter att uppleva en god död i 

hemmet trots att de fick utstå ett högre 

lidande.  

Påverkande sambandsfaktorer: Förlust 

av stöd hade starkt samband i 

korrelation till tillfredsställelse hos 

patienten och hans familj samt 

symptompåverkan. 

 

Grad I 

 


