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ABSTRAKT 
 

Värdig vård vid livets slut – att förena rationalitet med humanitet 
 
En studie om hur sociala aspekter uppmärksammas i palliativ hemsjukvårds 
uppföljningar av kvalitet  
 
 
Författare: Inger Fabian Berglund 

 
 
 

Syftet med studien var att undersöka hur enkäter riktade till patienter och anhöriga 
i palliativ hemsjukvård uppmärksammar sociala aspekter – i enlighet med WHO:s 
definition av en värdig vård. Mot bakgrund av statens utredning om värdig vård 
vid livets slut, som påpekar att utvärderingen av palliativ vård är eftersatt och att 
bemötandet utgör en viktig social aspekt för vårdkvaliteten, ställdes tre frågor: 
Vad menar WHO med ”sociala aspekter”?, Vilka frågor ställs i enkäter inom 
palliativ hemsjukvård?, Hur följer enkätfrågorna upp bemötandet? För att besvara 
syftet genomfördes litteraturstudier, telefonsamtal samt en kvantitativ och 
kvalitativ undersökning, där 345 enkätfrågor som används i palliativ hemsjukvård 
inom Stockholms läns landsting bearbetades. Två teoretiska utgångspunkter 
prövades för att identifiera sociala aspekter: WHO:s definition av värdig vård och 
KUPP-modellens värdefaktorer. Analyser gjordes utifrån ett etiskt och 
existentiellt perspektiv. Resultatet påvisade ingen definition som utifrån WHO 
förklarar ”sociala aspekter”. Enkäterna uppmärksammar dock sociala aspekter 
genom frågor som följer upp sociala behov och bemötande, samt med frågor om 
påverkande kvalitetsfaktorer i mötet mellan patient och personal. Bemötandet 
behandlas som egen faktor, mestadels som en generell fråga. Rationella frågor 
dominerar över humanitära frågor, vilket analysen tolkade som ett uttryck för 
sjukvårdens behov av att agera för att lindra lidande.   

 
 

 
Nyckelord: värdighet, god död, vårdkvalitet, sociala aspekter, bemötande 
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FÖRORD 
 

Två av mina närmast anhöriga som drabbats av svår sjukdom har 
önskat att få dö hemma. Med hjälp av hemsjukvården har jag vårdat 
dem i hemmet. Det har gett mig insikt om att situationen ställer stora 
krav på de inblandande aktörerna; att samarbeta, att orka närvara – och 
att förverkliga en värdig vård.  

 
Efter varje anhörigs bortgång har hemsjukvården sänt mig en enkät att 
besvara, vilket jag inte gjort. De ligger fortfarande i skrivbordslådan. 
En av frågorna lyder; ”Fick Er anhörige ett värdigt slut?”. Ett tänkbart 
svarsalternativ av dem som finns att välja på är ”Dåligt”, vilket i alla 
fall skulle svara på hur jag själv mådde vid den tidpunkten.  

 
 
 

Danderyd i juni 2005 
  

Inger Fabian Berglund 
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1. INLEDNING 
 

De flesta människors vilja är att få dö i hemmet1. Palliativ hemsjukvård (PAH) som vänder 

sig till personer i alla åldrar – möter det önskemålet och är en vårdform som får en allt större 

omfattning i samhället2. När den palliativa vården alltmer förflyttas till hemmet synliggörs 

vårdens kvalitet, särskilt för de anhöriga som blir involverade i högre utsträckning än då 

vården sker på sjukhus eller sjukhem.  

 

Kvalitet i vård och omsorg relateras ofta till ordet värdig i bemärkelsen ”situationer och 

handlingar i sociala sammanhang som bidrar till att bevara människans värdighet” 3. Mot den 

bakgrunden har uttrycket ”Värdig vård vid livets slut” formulerats av politiker och 

sakkunniga och är numera ett vedertaget begrepp i samhället4.  

 

Den av regeringen tillsatta Kommittén om vård i livets slutskede skriver i sitt slutbetänkande:  

 

En värdig vård kan med utgångspunkt från WHO:s definition av en värdig vård omfatta 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter ur den enskilds perspektiv. Vad som 
upplevs som värdigt kan således variera från individ till individ och kan dessutom 
variera över tid 5.  
 
Palliativ vård innebär att såväl fysiska, psykologiska som existentiella/andliga aspekter 
förenas till en helhet i vården. Den palliativa vården måste kunna erbjuda ett system av 
stödåtgärder för att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut 6. 

 

 

I palliativ vård ska social omsorg och hälso- och sjukvård samverka på ett nära sätt7.  

Socialstyrelsen har utarbetat föreskrifter och allmänna råd för vård i livets slutskede och 

dödsfall8 samt kvalitetsuppföljning. ”Kvalitetssystemen ska säkerställa att kvalitet och 

säkerhet i patientens vård och omhändertagande tillgodoses9.”  

 

                                                 
1  Socialstyrelsen. (2004), 28.    
2  Lindencrona. (2003), 5. 
3  Edlund. (2002), 19. 
4  (Statens offentliga utredningar) SOU 2001:6.  
5  Ibid., 38. 
6  Ibid., 55. 
7  Ibid., 26. 
8 Socialstyrelsen. (2004), 91. 
9 Socialstyrelsen. SOSFS 1996:24. 
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Detta gäller för alla yrkesgrupper inom PAH, även för kuratorerna, som i det sociala arbetet 

har som uppgift att lindra det psykiska lidandet. Socialstyrelsen nämner även andra aspekter 

som ska beaktas: omtanke, respekt, värdighet, integritet, information och delaktighet.10  

 

Undersökningar visar att det som är mest angeläget för människor att kunna påverka (om de 

skulle bli obotligt sjuka) är den medicinska behandlingen. Därefter kommer bemötandet11, 

som utspelar sig i mötet mellan vårdtagare och vårdare.  

 

Socialstyrelsen lyfter fram bemötandet och betonar att: ”… det bör gå en röd tråd mellan de 

värden vårdformen önskar förverkliga, organisationens uppbyggnad och det enskilda mötet 

mellan personal, patient och anhöriga12.” 

 

Statens utredning Värdig vård vid livets slut utgör ett steg på nationell nivå mot en 

kvalitetssäkring av den palliativa vården. Utredningen påpekar att utvärdering av vårdkvalitet 

är eftersatt13. Med vetskap om att bemötandet utgör en viktig social aspekt för vårdens 

kvalitet är frågan hur kvaliteten i bemötandet följs upp. Beaktas även andra sociala aspekter, 

sådana som WHO menar ska ingå i en värdig vård, i den palliativa hemsjukvårdens enkäter?   

 

 

2. SYFTE 
 

Syftet är att undersöka hur enkäter riktade till patienter och anhöriga i palliativ hemsjukvård 

uppmärksammar sociala aspekter – i enlighet med WHO:s definition av en värdig vård. 

 

 

2.1 Frågeställningar 
    

1. Vad menar WHO med ”sociala aspekter”? 

2. Vilka frågor ställs i enkäter inom palliativ hemsjukvård? 

3. Hur följer enkätfrågorna upp bemötandet? 

                                                 
10 SOU 2001:6, 32. 
11 Ibid., 13. 
12 Socialstyrelsen. (2004), 67. 
13 SOU 2001:6, 154.  
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3. BAKGRUND 
 

Studien undersöker hur sociala aspekter uppmärksammas i kvalitetsuppföljningar av vård i en 

för varje människa utsatt situation: livets slutskede. En analys av de enkätfrågor som den 

palliativa hemsjukvården ställer kan förväntas ge information i denna fråga. Som bakgrund till 

undersökningen belyser studien vård i hemmet som samhället erbjuder samt lyfter fram 

problematik och möjligheter i utformningen av en värdig vård. Bakgrunden innehåller tre 

huvudområden: Vårdformer, värdighet och idéer om god död; Vårdkvalitet och mätmetoder 

och Människors möte med vården. Förklaringar av ord och begrepp återfinns som sista bilaga 

i studien. 

 

 

 

3.1 Vårdformer, värdighet och idéer om god död 
 

Idag förväntas människor göra egna val. De flesta människor tycks välja hemsjukvård i 

händelse av svår sjukdom, vilket utgör ett alternativen som erbjuds vid vård i livets slut. 

Samhällets tankar och idéer om hur en ”god död” ska gå till medverkar till att människor 

oavsett ålder ska kunna känna sig trygga när de ligger på sitt yttersta.  

 

 

3.1.1 Former av palliativ vård 

 

Människor som är i behov av palliativ vård vårdas idag i särskilt boende, i det egna hemmet 

eller på sjukhus. Den som är svårt sjuk kan vårdas inom enheter som huvudsakligen bedriver 

annan vård och omsorg eller också inom specifika enheter som huvudsakligen är inriktade på 

vård i livets slutskede (hospice, hemsjukvård, palliativa vårdenheter)14.  

 

Den palliativa vårdens omfattning och inriktning utformas av landsting och kommuner på 

lokal nivå och vårdens praktiska tillämpning sker i mötet mellan vårdgivare och patient. Det 

finns stora skillnader i vårdens täckningsgrad, innehåll och samverkansformer beroende på 

geografiska förhållanden, traditioner, kompetens och engagemang hos verksamhetsledare15. 

                                                 
14 SOU 2001:6, 93. 
15 Ibid. 
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Palliativ hemsjukvård innebär en planerad insats (i anslutning till medicinsk behandling eller 

sjukdomstillstånd) som ges i bostaden med dess specifika villkor och förutsättningar16. 

Vårdformen brukar omnämnas som Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH), Sjukhusansluten 

Hemsjukvård (SAH) eller Lasarettansluten Hemsjukvård (LAH); synonyma begrepp till PAH.  

 

PAH utgör ett komplement till primärvården. Målsättningen är att patienten, trots rådande 

omständigheter ska uppnå så god livskvalitet som möjligt17. Hemsjukvården har i det 

avseendet tagit starkt intryck av hospicerörelsens vårdfilosofi som framhåller en helhetssyn 

på patienten.  Vård i hemmet ställer därför stora krav på flexibilitet i organisationen och bland 

personalen18. 

 

Palliativ hemsjukvård utgör en tredje vårdform. Vården hör varken till öppen eller sluten vård 

och därför finns ingen statistik som visar åldersfördelningen eller hur många personer som 

vårdas palliativt i hemmet varje år19.  

 

 

3.1.2 Värdig vård  

 

Det som tycks ”göra” vården värdig är att människans värdighet i vården upprätthålls, vilket 

avspeglar sig i svensk lagtext: ”Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården20.” I den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken 

står att äldre ska få avsluta livet med värdighet och i frid:  

  
 Vården i livets slutskede skall vara av hög kvalitet. Lindring av smärta och andra 

obehag, kärleksfull omvårdnad och fridfull miljö är viktiga inslag. Hjälpen skall finnas 
där man är, ingen skall behöva flytta mellan olika boenden och sjukhus i onödan. Ingen 
ska behöva dö ensam21. 

 

 

                                                 
16 Lindencrona. (2003), 13. 
17 Sjöberg. (1998), 77. 
18 Lindencrona. (2003), 15. 
19 Edström. Telefonsamtal 2005-04-23. 
20 Hälso- och Sjukvårdslagen 1982:763., 2§, 2:a stycket. 
21 Regeringens proposition 1997/98:113. 
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3.1.3 Människans värdighet  

 

Anna Whitaker, socionom och filosofie doktor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

Universitet, skriver i sin doktorsavhandling: ”… värdighet är ett rikt uttryck som rymmer en 

mängd betydelser”22. Hon menar också att uttrycket har missbrukats.  

 

Whitaker tar upp fyra typer av värdighet23: 

 
  the dignity of Menchenwürde  –  det som kan kränkas, men aldrig tas ifrån oss.  

  the dignity of merit –  det som har med vår status och ställning att göra 

  the dignity of moral stature –  kopplat till självaktning, självrespekt och våra gärningar 

  the dignity of identity  – identitetens värdighet; integritet, fysisk och biografisk 

     identitet, autonomi och tillhörighet – som kan berövas oss 

 

Carl - Magnus Stolt är professor i humanistisk medicin, verksam vid Karolinska Institutet i 

Stockholm och Högskolan i Borås. Han beskriver människans värdighet och menar att med 

värdighet avses ett beteende eller karaktären av det bemötande man ger personen. Värdighet 

handlar om agerande: att uppträda värdigt, att bemöta patienten värdigt och att kanske 

bibehålla sin värdighet i döendet. Värdighet kan vara föränderligt24. 

 

Margareta Edlund, leg sjuksköterska och vårdlärare vid Institutionen för vård- och 

folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola, skriver om människans värdighet i sin 

doktorsavhandling. Om våndan för en människa att förlora sina funktioner, men också hur 

värdigheten kan skyddas:  

 

I ett sammanhang där beroendet av hjälp för att få grundläggande behov tillgodosedda 
blir tydligt, blir människans helhet rubbad och viktiga värden som självaktning och 
självständighet går inte längre att förverkliga. Här uppenbara sig ett hot mot 
värdigheten [...] Nu föreligger ett sammanhang som inte längre svarar mot de tidigare 
egna kraven på uppfyllandet av gällande normer och bevarande av värdighet. [...] Det 
meningssammanhang som skapas, där människor möts, måste rymma seendet, 
lyssnandet och bekräftelsen för att stärka och återupprätta värdigheten25. 

   

                                                 
22 Whitaker. (2004), 214. 
23 Ibid., 215. Whitaker hänvisar till Nordenfelt, L. (2002). The varieties of dignity. (Opublicerat material). 
24 Stolt. (2003), 87.  
25 Edlund. (2002), 104-105. 

 9



3.1.4 Idéer om god död  

 

Den palliativa vården har som målsättning att vården skall vara av hög kvalitet26. Som en 

följd därav ska vården genomsyras av respekt för människovärdet. I litteraturen finns olika 

föreställningar och idéer om vad som kännetecknar ett ”gott döende”. Idéerna fungerar som 

vägvisare i utarbetandet av olika kvalitetssystem som tillämpas i vården.   

 

Socialstyrelsen har uppfattat idéerna om ett ”gott döende” som synonymt med olika 

definitioner av begreppet värdighet27 och har också sammanställt en översikt med dessa: 

”appropriate death”, ”good death”, ”peaceful death”, ”healthy death” och ”livskvalitet”. Av 

dem är ”good death” eller ”god död” mest frekvent använt i litteraturen28 . 

 

Enligt Socialstyrelsen har den amerikanske psykiatrikern Avery D Weismans forskning och 

kliniska arbete om ”the appropriate death”29 fått stor genomslagskraft i västvärlden30. Denna 

idé har varit förebild till ”good death”. Begreppet har ett holistiskt perspektiv på den döende 

som inkluderar närstående och familj. ”Good death” avser det döende en människa själv 

skulle välja om hon kunde göra det31. 

 

Genom en operationalisering av ”god död” har en svensk forskargrupp tagit intryck av 

Weisman och format sex S: Symtomlindring, Självbestämmande, Sociala relationer, 

Självbild, Syntes, Samtycke32. De sex S:en utgör aspekter av patientens fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov och används i sjukvården som operationella indikatorer både 

för individuell vårdplanering och för att analysera kvaliteten i den vård som givits.  

 

Lars Sandman, universitetslektor i filosofi och vårdetik vid Institutionen för vårdvetenskap, 

Högskolan i Borås, har särskilt intresserat sig för begreppet ”god död”33.  Han anser att idéer 

om god död kan spela olika roller inom den palliativa vården när det gäller varje enskilt fall – 

och för det vården försöker eller ska uppnå34: 
 

                                                 
26 Socialstyrelsen. (2004),  98. 
27 Ibid., 32. 
28 Ibid., 32-33. 
29 Ibid., s 28. ”Appropriate death” = ”god död”. 
30 Socialstyrelsen. (2004), 28. 
31 Ibid., 98. 
32 Sahlberg Blom. (2001), 21.  
33 Sandman. (2001). 
34 Ibid., 31. 
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 de kan ingå i övergripande mål 

 de kan fungera som tumregler  

 de kan fungera som diskussions- och beslutsunderlag 

 

I en tidskriftsartikel35 där Sandman intervjuas lyfter han fram att vanliga föreställningar som 

människor har är: att man ska acceptera sin nära förestående död, ha sina nära och kära 

omkring sig, gå igenom vissa ritualer som att summera sitt liv och tänka igenom sin död för 

att i någon bemärkelse vara förberedd och till sist dö i frid och värdighet – utan en massa 

teknologi. Han menar också att sådant som vi sett som viktigt tidigare i livet fortfarande är 

mest betydelsefullt när vi är döende.  

 

En angelägen fråga som Sandman ställer är huruvida de vedertagna föreställningarna utgår 

från den döendes bästa, eller om det i själva verket är de anhöriga, vårdpersonalen eller andra 

i omgivningen som står i fokus36.  

 

En annan fråga som Sandman ställer, men då i sin bok om god palliativ vård, är om man kan 

säga något generellt angående vem som i första hand bör ha rätt att fatta beslut angående 

patientens bästa och därmed även riskera att begå misstag angående detta bästa37. 

 

 

3.2 Vårdkvalitet och mätmetoder 
 

En förutsättning för trygghet i vården – är att varje individ som vårdas upplever vårdens 

kvalitet som tillräckligt god. Att den goda kvaliteten går att påvisa ökar också tryggheten.  

 

Vilka instrument och metoder finns att tillgå i de kvalitetssystem som sjukvården använder? 

Hur mäts upplevelsen av kvalitet? Ett av de vanligaste mätinstrumenten är enkäten. En 

enkätmodell som tagits fram i Sverige är KUPP. Den mäter hur patientens upplevelse av 

vården har varit och beaktar även patientens förväntningar på vården.  

 

 

                                                 
35 Omsäter. (2003), 28. 
36 Ibid. 
37 Sandman och Woods. (2003), 50. 
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3.2.1 Kvalitet i vården 

 

Kvalitet är ett värdeladdat begrepp som ligger till grund för dagliga värderingar av om en 

handling eller produkt uppfattas vara av god kvalitet eller inte38.  

 

Barbro Beck-Friis, professor i geriatrik, ställer frågorna: Vad är livskvalitet och vad är 

vårdkvalitet i livets slutskede?39 Ett av svaren hon ger är att vårdorganisationen måste vara 

tydlig och understödjande och att anställda behöver kontinuerlig utbildning. Beck-Friis säger: 

 
 Vård av döende människor i hemmet kräver också erfarenhet och vana att handskas 

med den breda problematik som föreligger. För att hemsjukvården för dessa selekterade 
och problemintensiva patienter skall fungera måste man kunna erbjuda alla insatser 
som annars vanligen bara ges på sjukhus. Palliativ vård är intensiv vård.40  

 

 

Socialstyrelsen menar att vårdens kvalitet ofta relaterar till patientens livskvalitet eller 

närståendes tillfredsställelse och bygger på deras värderingar av att något är gott eller 

eftersträvansvärt41:  

 
 Det är patientens upplevelser och erfarenheter och hennes/hans bedömning av sin 

situation och sitt tillstånd som ska vara vägledande för vården. En konsekvens av detta 
blir att vården behöver individualiseras och att en patients skattningar av sin 
livskvalitet/vårdkvalitet inte enkelt kan jämföras med andra patienters eller med 
personalens skattningar. Detta minskar dock inte betydelsen av att göra systematiska 
observationer och skattningar av patienters tillstånd och tillfredsställelse med vården42. 

 

 

Praktiskt innebär en systematisk kvalitetsutveckling att kartlägga och utarbeta mål/riktlinjer 

för arbetet, genomföra handlingar, utvärdera effekterna av dessa, reflektera över resultaten 

och därefter överväga eventuella nya åtgärder för att ytterligare utveckla kvaliteten43. I vården 

innebär en systematisk kvalitetsutveckling att utveckla gemensamma mål för vård- och 

omsorgsarbetet. Ett mål kan vara att genomföra en systematisk och individualiserad 

vårdplanering44. 

                                                 
38 Socialstyrelsen. (2004), 90. 
39 Beck-Friis och Strang. (1995), 125. 
40 Ibid. 
41 Socialstyrelsen. (2004), 92.  
42 Ibid., 100. 
43 Ibid., 91. 
44 Ibid. 
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3.2.2 Kvalitetssystem i vården 

 

Ett vanligt kvalitetssystem inom hälso- och sjukvården är ”Dynamic Standard Setting 

System” (DySSSy)45. Filosofin bakom detta system är att vårdkvaliteten ska kontrolleras av 

vårdarna och målet är att optimera kvaliteten ur vårdmottagarens perspektiv. Som uppföljning 

används en modell som bygger på kriterier för struktur, process och resultat.  

 

Med strukturkriterier avses de resurser som behövs för att kvalitetssäkra organisationen. 

Personalens kompetens kan vara ett exempel på detta. Med processkriterier menas det arbete 

och omvårdnadshandlingar som personalen utför tillsammans med patienten för att uppnå 

vissa mål. Resultatkriterierna avspeglar målen och som kan leda till ökat välbefinnande46.   

 

Den ovan beskrivna modellen har legat till grund för utarbetandet av kvalitetsindikatorer. 

Flertalet studier pekar dock på att det inte finns några tillförlitliga metoder för att kvantitativt 

mäta effekterna av palliativa åtgärder och kvaliteten på palliativ vård 47. 

 

 

3.2.3 Mätinstrument i vården 

 

Parallellt med det ökade intresset för kvalitetssäkring och utvärdering har även intresset för 

instrument som mäter vårdkvalitet ökat, framförallt i USA och England48. Några 

mätinstrument som bygger på frågor och som anses motsvara uppställda kvalitetskriterier för 

att mäta kvalitet i livets slut har identifieras49. Exempel på sådana är; Edmonton Symptom 

Assessment System (ESAS), Support Team Assessment (STAS) och Mc Gill Quality of Life 

(MQOL) 50. Alla instrumenten består av ett antal variabler som täcker fysiska, psykiska och 

existentiella aspekter på vården. 

 

 

                                                 
45 Socialstyrelsen. (2004), 92. 
46 Ibid. 
47 Ibid., 93. 
48 Ibid. 
49 Ibid., 94. Socialstyrelsen hänvisar till litteraturstudier, Hearn & Higginsson (1997). 
50 Socialstyrelsen. (2004), 92. 
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3.2.4 Enkäten som mätinstrument  

 

Den vanligaste formen för brukarundersökningar är att man ställer frågor med hjälp av en 

enkät, där man använder såväl öppna som slutna frågor51.  Vid enkätundersökning med öppna 

frågor, får brukaren svara med sina egna ord och med längre eller kortare utläggningar.  

 

Svaren på en enkätundersökning med öppna svar blir ibland informationsrika och därför kan 

bearbetningen vara besvärlig eftersom det är svårt att bestämma hur svaren ska tolkas. Ännu 

svårare är det att sammanföra svar på öppna frågor till ett mätresultat. En stor fördel med en 

enkät är dock att man kan nå många till en rimlig resursinsats. 

 

Ett frågeformulär kan antingen delas ut efter det att brukaren nyttjat tjänsten ifråga (mottagit 

vård) eller under den tid brukaren nyttjar tjänsten (tar emot vården). Det senare kan ibland 

vara den enda möjligheten eftersom många tjänster pågår kontinuerligt. När det gäller 

uppföljning av brukarens upplevelse av den palliativa vården finns bara detta alternativ.  

 

Fördelen med ”under-tiden-information” är att man får feedback i tid för att hinna rätta till fel 

och aktuell information. En stor nackdel är att man inte kan göra en så omfattande enkät om 

den ska användas ofta och många aspekter av uppföljningen måste utelämnas.  

 

Ett problem med enkäten som mätinstrument är att patienten kanske är för sjuk för att orka 

fylla i enkätformulär. Därför bör en sådan undersökning även kopplas till andra metoder, som 

observationer och samtal52. 

 

 

3.2.5 KUPP – en svensk enkätmodell 

 

Kvalitet Ur Patientens Perspektiv (KUPP)53 är en evidensbaserad enkätmodell som använts 

sedan 1995. Den har utvecklats av docenten och leg sjuksköterskan Bodil Wilde Larsson 

tillsammans med Vårdförbundet. KUPP tar hänsyn till patientens upplevda verklighet och hur 

viktig varje enskild fråga är för patienten. Det ger ett underlag för kvalitetsbedömningen. 

                                                 
51 Westlund och Edvardsson. (1998), 81. 
52 Socialstyrelsen. (2004), 94. 
53 Wilde Larsson, m.fl. (2001), 35. 
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Enligt KUPP påverkas vårdtagares uppfattning om vad som utgör kvaliteten i vården dels av: 

mötet med existerande vårdstruktur och dels av normsystem, förväntningar och erfarenheter. 
 
 
  VÅRDORGANISATIONENS RESURSSTRUKTUR54

  
 Personrelaterade            Fysiskt-administrativt 
 Kvaliteter                       miljömässiga kvaliteter 
  

    
  Medicinsk- teknisk Fysisk-tekniska 
 Rationalitet kompetens förutsättningar 
        PATIENTENS    

        REFERENSER    

 Humanitet Identitetsorienterat Socio-kulturell  
  förhållningssätt atmosfär 
    

 
Figur A. Modell av patienters uppfattningar om vårdkvalitet. Ur: Wilde et al. Quality of care from a patient 
perspective: A grounded theory study. Scand.J. Caring SCI. 1993:7:113-120.   
 
  
KUPP-modellen består av fyra dimensioner (Figur A) som utgör en grund för vårdkvalitet. 

Patienters önskemål beträffande sin vård handlar om rationalitet och humanitet. Rationalitet 

innebär att patienten eftersträvar en slags ordning, en slags förutsägbarhet och kalkylerbarhet. 

Med humanitet menas att patienten önskar att hänsyn tas till hans eller hennes unika situation. 

Följande värdefaktorer framträder i operationaliseringen av KUPP inom Humanitet55:  

 
Identitetsorienterat förhållningssätt  Socio-kulturell atmosfär 

 Information före/efter åtgärder  Generell atmosfär  

 Delaktighet  Avskild miljö 

 Ansvarig person  Rutiner  

 Respekt (*personalen)  Anhöriga och vänner  

 Engagemang (*personalen)  Meningsfull förströelse/sysselsättning 

 Empatiska och personliga (*personalen) 

 

”KUPP-boken”56 som används i sjukvården förklarar innehållet i faktorerna57. Bemötandet 

omnämns på flera ställen i texten. Det står att humanitet i vården förutsätter: ”… att det finns 

kvalificerad personal [...] att bemöta patienten som en unik person, som ett subjekt58.”

                                                 
54 Wilde Larsson, m.fl. (2001), 27. 
55 Ibid., 34 
56 Wilde Larsson, m.fl. (2001). Kallas ”KUPP-boken” av vårdpersonal. 
57 Faktorerna grundar sig på KUPP:s teoretiska modell av patienternas uppfattningar om vad som är relevanta 
vårdkvalitetskomponenter.  
* Med personalen avses läkare respektive sjuksköterskor och undersköterskor.   
58 Wilde Larsson, m.fl. (2001), 29. 
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3.2.6 Kritik mot kvalitetssystem 

 

Det har framförts kritik mot kvalitetssystem. Socialstyrelsen skriver att Rosmari Eliasson-

Lappalainen, Socialhögskolan, Lunds universitet och professor Marta Szebehely, Institutionen 

för socialt arbete, Stockholms universitet, har följt utvecklingen inom hemtjänsten under 

många år. De problematiserar kvalitetssäkring som fenomen och frågar vad som ska ”säkras” 

och ur vems perspektiv?59. Socialstyrelsen skriver att Eliasson-Lappalainen och Szebehely 

menar att det finns risk för att en teknokratisk människosyn som står i kontrast till den 

humanistiska människosynen kommer att utgöra grunden för vården, med arbetsdelning och 

fragmentarisk vård som följd.60.  

 

Stolt för en diskussion i samma riktning som Eliasson-Lappalainen och Szebehely och 

förhåller sig också kritisk: ”En fallgrop för vårdandets konst är rutinisering”61. Han menar att 

den gyllene regeln för vårdandets konst lyder: ”Det finns inga vanliga patienter” 62. Stolt 

diskuterar begreppet evidensbaserad medicin (EBM), som det senaste årtiondet har utvidgats 

till evidensbaserad omvårdnad63. Han skriver att enligt flera bedömare finns en risk att så 

kallad evidensbaserad vård och medicin blir en nutida motsvarighet till den grekiska antikens 

ord panchreston som betecknade en formel som gav svar på allt – ett mantra.  

 
 En populationsbaserad kunskap är uppenbart inte alltid möjlig att överföra till den 

enskilda människan64. [...] Sammanfattningen blir att vi måste fortsätta arbeta med 
evidensbasering av det som går att evidensbasera, men aldrig glömma att etiska och 
existentiella aspekter inte låter sig omfattas av denna metod; de får dock därför inte 
hamna i skymundan när vi resonerar om medicinsk praktik och vård 65. 

 

 

Även Sandman ifrågasätter kvalitetssystem med en bestämd uppfattning om hur ”god död” 

ska uppnås. Att det kan leda till ett begränsat utbud av idéer då endast vissa former av 

medicinska behandlingsalternativ tillhandahålls: ”I det fallet tittar man bara på vad som bidrar 

till den döende patientens mer begränsade bästa, till exempel med avseende på dennes fysiska 

välbefinnande, men tar inte ansvar för andra aspekter av dennes bästa66.” 

                                                                                                                                                         
 
59 Socialstyrelsen. (2004), 101. 
60 Ibid. Socialstyrelsen refererar till Szebehely (1998). Hjälp i hemmet i nedskärningstid. 
61 Stolt. (2003), 183. 
62 Ibid., 184. 
63 Ibid., 186. 
64 Ibid., 188 
65 Ibid., 191. 
66 Sandman och Woods. (2003), 32. 
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3.3 Människors möte med vården 
 

Det finns flera vårdfaktorer som påverkar hur människor upplever omsorg och omvårdnad – 

två begrepp som är närbesläktade. En förväntan som människor kan ha på vården kan vara att 

bli bemött på ett vänligt sätt, vilket är en social kvalitetsfaktor som enligt KUPP ska finnas i 

vård- och omsorgsarbete67.  

 

 

3.3.1 Förväntningar på kvalitet 
 

I arbetet med SOU 2001:6 gjordes en enkätundersökning till allmänheten där en hypotetisk 

fråga ställdes68: ”Hur tror Du att vården i livets slutskede fungerar idag?”. Svarsalternativen 

var fasta och de 1433 svaren fördelades; Utmärkt 1 procent, Bra 30 procent, Någorlunda 54 

procent, Dåligt 14 procent. Brister som de svarande uppgivit som troliga var: bemötande, 

resurser, personalens utbildning och behandlingen. 84 procent av respondenterna var kvinnor, 

varav 55 procent hade erfarenhet av att deltagit i en närståendes vård. Varför kvinnor svarade 

i så stor utsträckning jämfört med männen framkommer inte i undersökningen. 

 

Människors förväntningar påverkar deras upplevelse av kvalitet69. Ju högre förväntningar 

desto sämre anser människor att upplevelsen är. Med låga förväntningar tycker människor att 

samma upplevelse är bättre. Det gäller även undersökningar om vårdkvalitet. Kvalitets-

begreppet kan grovt förenklat beskrivas som en matematisk formel70:      

 

Upplevelse
garFörväntninKvalitet =  

 
Whitaker lyfter i sin doktorsavhandling upp att den höga graden av ”nöjdhet” och 

tillfredsställelse med vården har problematiserats bland forskare71. Flera menar att resultaten 

ska tolkas med försiktighet då det finns skäl att tro att anhöriga ogärna kritiserar eller 

uttrycker negativa åsikter om vården. Andra skäl anges vara låga förväntningar och ett 

allmänt hänsynstagande gentemot personalen. 

                                                 
67 Wilde Larsson. (2001), 30. 
68 Kommittén om vård i livets slutskede. (2000). De svarade var mellan 12 - 89 år. 
69 Westlund och Edvardsson. (1998), 68. 
70 Ibid., 67 
71 Whitaker. (2004), 33-34. 
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3.3.2 Upplevelser av kvalitet 

 

Whitaker skriver att flera studier har jämfört olika vårdformer och då ofta fokuserat på i 

vilken utsträckning de anhöriga har varit tillfredsställda eller nöjda med vård som givits72. I 

studierna framkom att anhöriga till patienter som vårdats och dött inom vårdformer som 

baserats på hospicefilosofin har varit mer nöjda än de fall där patienten vårdats inom 

traditionell sjukhusvård eller på sjukhem. Anledningen tycks bland annat vara olika 

vårdfaktorer som högre personaltäthet, att vården uppfattades vara mer kvalificerad och att 

information och kommunikation fungerade bättre i de vårdformerna73.  

 

Whitaker skriver att en omfattande surveystudie funnit att olika personrelaterade faktorer hos 

den sjuke såväl som hos den anhöriga hade stor betydelse och påverkade anhörigas 

tillfredsställelse med den vård som givits. Som exempel framgick att de anhöriga som 

upplevde sin anhörigroll som givande, de som inte hade sorgrelaterade psykologiska problem 

och de som var äldre än 65 år var mer nöjda än andra74.  

 

 

3.3.3 Omsorg och omvårdnad  

 

Jan-Olov Henriksen, professor i systematisk teologi och Arne Johan Vetlesen, båda vid Oslo 

universitet, menar att omsorg handlar om människors grundläggande sårbarhet, beroende, 

skörhet och dödlighet. De skriver: ”Omsorg är svaret, responsen på andra människors 

sårbarhet [...] Omsorg är att understödja ett värdigt liv. Att ge omsorg är något kvalitativt. Det 

innebär att ”svara” på den behövandes krav på värdighet75.” 

 

Katarina Andersson, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, skriver 

att omsorg är ett begrepp som ofta beskrivs som en relation mellan två parter76. Hon hänvisar 

där till Wærness, som är en förgrundsgestalt inom skandinavisk omsorgsforskning. Wærness 

har i sin forskning lyft fram att den som är beroende av omsorger från andra för att hantera sin 

vardag befinner sig i ett underläge – i en asymmetrisk relation77. 

                                                 
72 Whitaker. (2004), 32-33. 
73 Ibid., 33. 
74 Ibid. 
75 Henriksen och Vetlesen. (2001), 25. 
76 Andersson. (2004), 277. 
77 Ibid., 278. 
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Enligt Socialstyrelsen finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet omvårdnad, 

trots att det ofta förekommer i den palliativa litteraturen. Omvårdnadsarbetets syfte, innehåll, 

metoder med mera kan däremot beskrivas78: ”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död79.” 

 

Omvårdnad kan vara dels allmän, dels specifik. Allmän omvårdnad är oberoende av sjukdom 

och medicinsk behandling. Specifik omvårdnad är relaterad till människans normala 

funktioner, aktuell sjukdom och behandlingen. ”För att kunna bedöma vad som i den enskilda 

situationen är god omvårdnad krävs relevanta kunskaper från olika områden; i natur-, 

samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora80.” 

 

Håkan Thorsén, lektor vid Institutionen för vård och omsorg, Örebro universitet, skriver om 

olika omvårdnadsmodeller, människosyn och etik. Han omnämner den amerikanske 

omvårdnadsforskaren Barbara Stevens som menar att omvårdnad innehåller medicinsk bot, ett 

psykoterapeutiskt förhållningssätt, socialt arbete och vanlig medmänsklighet81. 

 

 

3.3.4 Mötet och bemötandet  

 

Det är mötet med patienten som är det specifika för den palliativa omvårdnaden, anser 

sjuksköterskorna i den studie som Marie-Louise Ekeström, teamchef på en palliativ 

vårdavdelning på Långbro sjukhus i Stockholm har gjort82. Hon har intervjuat sju 

sjuksköterskor med minst två års erfarenhet av palliativ vård. Sjuksköterskorna anser att det är 

viktigt att lyssna på patienten och på så sätt stegvis bygga upp en relation. De ser sig själva 

som patientens coach. I en intervju som Vårdfacket, Vårdförbundets tidskrift, har gjort med 

Ekeström berättar hon om patienten som inte ville prata, men inte heller vara ensam.  

 
När sjuksköterskan suttit en stund hos henne ett tag sa hon: - ”Tack för pratstunden, nu 
kan du gå”. I den situationen blir sjuksköterskan avskalad sin vårdarroll och istället är 
man två personer som möts. När patienten behöver möta en annan människa – då måste 
man ha modet att inget göra83.  

                                                 
78 Socialstyrelsen. SOSFS 1993:17.  
79 Ibid., 2.  
80 Ibid. 
81 Thorsén. (1997), 210. 
82 Ejd. (2005), 23. 
83 Ibid. 
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Människors möte betonas av Stolt som vårdandets konst84. Han anser att ordet bemötande är 

mindre lyckat i sammanhanget85. Ordet möte präglas mer av dialog medan bemötande: ”… 

har en svag doft av förmynderi över sig”86. Han skriver: ”Det är en mycket mångfasetterad 

uppgift att vara vårdare idag där den vardagliga individorienterade och unika en-till-en 

relationen utgör yrkets kärna. Denna relation är ett möte mellan två livsvärldar87.”  

  
 Ett bra bemötande ger sannolikt upphov till förhöjd livskvalitet [...] Men dessa möjligen 

mätbara effekter är inte avgörande argument för att ge ett bra bemötande, utan tyngden 
i argumentationen ligger på ett annat och existentiellt plan, och således inte på ett 
fysiologiskt naturvetenskapligt 88.  

 

 

Stolt anser att bemötandets grundkvaliteter baseras på en gemensam värdegrund och idékärna 

och ställer frågorna: ”Vad är en god vård?”, ”Vilket förhållningssätt präglar vårdaren?” 89.   

Stolt pekar på att i ordet förhållningssätt inryms; vardagsetik, ideologi, inslag av holism, 

självkännedom och människosyn och han beskriver mötet mellan patient och vårdare: 

 
 Det är en utopi (och kanske en skadlig sådan) att tro att mötet patient-vårdare är ett 

jämlikt möte. Det är det aldrig. Det är inte heller i sin existentiella grund frivilligt[...] 
Patient-vårdar-relationen är alltid asymmetrisk [...] En viktig målsättning med 
vårdandets konst kan vara att inte göra det mellanmänskliga mötet ännu mer ojämlikt90.                    

 

 

Stolt skriver att det är svårt och kanske oftast omöjligt att eliminera patientens 

beroendeställning. Han menar att patient-vårdar-relationen delvis är en fråga om maktspel91. 

Genom självreflektion bör man ständigt fråga sig och fundera över om man som vårdare har 

en förmyndarattityd, säger Stolt, som flera gånger tar upp paternalismen i sin bok. Han 

berättar att det har varit förenligt med en humanistisk hållning att ha en förmyndaraktig syn på 

medmänniskorna92 och att den synen övergått till att handla om en tro på människans 

autonomi93. Skiftet av synsätt innebär en utmaning att utforma vårdandets konst så att den är 

förenlig med ett självbestämmande för patienten94. 

                                                 
84 Stolt. (2003), 119. 
85 Ibid., 129. 
86 Ibid. 
87 Ibid., 121.  
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid., 122. 
91 Ibid., 184. 
92 Ibid., 46. 
93 Ibid., 55. 
94 Ibid., 56. 
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Ulla Holm, filosofie doktor, psykolog och psykoterapeut lyfter fram betydelsen av att 

patienten får ett empatiskt bemötande: 

 
 Det har emellertid visat sig att även korta möten, om de verkligen blir möten, kan ge 

patienten kraft att gå vidare. Jag vill inte bagatellisera verkan av det hårdnande 
klimatet i vården, men peka på att skadeverkningarna för patienten blir mindre om han 
eller hon blir sedd – bemött med empati95. 

 

 

3.3.5. Socialt arbete i palliativ vård  
 

Bland de yrkesgrupper som arbetar med eller i den palliativa vården finns bistånds-

handläggaren och kuratorn. De ska liksom andra professionella hjälpare bidra till att vårdens 

kvalitet motsvarar vårdtagarens förväntan och även bemöta anhörigas behov av socialt stöd. 

 

Bemötandet är av central betydelse för socialt arbete enligt International Federation of Social 

Workers (IFSW) definition:”… utilising theories of human behaviour and social systems, 

social work intervenes at the points where people interact with their environments96.”   

 
 
Begreppet socialt arbete liksom omvårdnad saknar en preciserande definition97, men kan 

förstås utifrån vilka som utför arbetsuppgifterna eller i vilket sammanhang aktörerna verkar. 

  
 Professionellt socialt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, 

demokratiska och humanistiska värden samt bidrar till att förverkliga mänskiga 
rättigheter och att utveckla samhällets välfärd [...] Socionomen har ett särskilt ansvar 
gentemot personer och grupper som är i en utsatt situation98. 

 

 

Biståndshandläggaren inom socialtjänsten är medansvarig för vårdens kvalitet och är ålagd att 

utföra en biståndsbedömning som vilar på och tillmötesgår den enskildes specifika behov och 

önskemål99. Biståndshandläggaren samverkar med vårdens olika professioner genom 

vårdplaneringsmöten och fungerar ibland som samordnare vilket är en eftersatt funktion100.  

 

                                                 
95 Holm. (2001), 9. 
96 International Federation of Social Workers.  
97 Bergmark. (1998), 131-149.  
98 Akademikerförbundet SSR:s etikråd. (1997). 
99 Westlund. (2001), 30. 
100 Gurner och Thorslund. (2003), 172-174, 180-184.  
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Kuratorns huvuduppgift i PAH är att komplettera den medicinska vården med ett psykosocialt 

synsätt101 och ska stödja den som är svårt sjuk i dennes förändrande livsvillkor. Det kan 

handla om praktisk hjälp med ansökningar av olika slag (t ex färdtjänst), vägledning i 

personliga, ekonomiska och sociala frågor samt stödsamtal med vårdtagare och anhöriga.  

 

Whitaker skriver om de anhöriga i sin avhandling och visar på att anhöriga – trots ett inte 

sällan otillräckligt stöd från omgivningen – genom sin närvaro och medverkan oftast utgör en 

viktig kvalitet vid vården i livets slutskede, särskilt när det gäller kontinuiteten102.  

 

Ann-Britt M Sand103, filosofie doktor i sociologi, Umeå Universitet, som särskilt fördjupat sig 

i de anhörigas situation skriver (opublicerat): ”Det är troligt att familjen kommer att få en allt 

större betydelse i omsorgen av döende framöver104.” 

 

 

4. METOD 
 

Följande kapitel avser att presentera de undersökningsmetoder som använts för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Inledningsvis beskrivs litteratursökningen och förstudien 

som gjorts. Sedan följer en beskrivning av metodval, urval, och genomförande. Därefter 

behandlas begreppsvaliditet, etiska överväganden och ämnets aktualitet.  

 

4.1 Litteratursökning 

 

Studien har inletts med en översiktlig litteratursökning via databaserna: Libris, 

Lärarhögskolans bibliotek, Nationalencyklopedin, Socialstyrelsen, Stockholms stadsbibliotek 

Stockholms universitets bibliotek, sökmotorerna AltaVista och Google, samt hemsidor för 

Stockholms Läns Äldrecentrum, Stockholms sjukhem, Sveriges Kommuner och Landsting 

och Örebro universitetssjukhus105.  

 

                                                 
101 Handens Geriatriska Klinik. ASIH/Palliativa enheten. Informationsfolder ”Kurator på ASIH”. 
102 Whitaker. (2004), 18. 
103 Telefonsamtal 2005-05-20.  
104 Sand. (2005). 
105 Centrum för omvårdnadsvetenskap (COV) finns här. COV bedriver forskning och utbildning av forskare, som 
sker i samverkan med hälso- och sjukvården.  
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Sökningarna har gett en mångfald av palliativ litteratur, men det har varit svårt att hitta andra 

perspektiv än det medicinska och vårdvetenskapliga106. För att studien ska innehålla aktuell 

information, har en ambition med sökningen varit att fokusera litteratur från 2000-talet. 

 

Den litteratur som har använts i studien är delvis ett resultat av sökningen, men efterhand som 

studien fortskridit och erfordrat ny och/eller specifik information har annan litteratur 

tillkommit. En publikation som studien haft som utgångspunkt är SOU-rapporten 2001:6 

Värdig vård vid livets slut. En annan huvudkälla är Socialstyrelsens kunskapsöversikt God 

vård i livets slut, som utkom hösten 2004.  

 

4.2 Förstudie och resultat 

 
En förstudie har gjorts genom telefonsamtal med de palliativa hemsjukvårdstem som finns 

inom Stockholms läns landsting. Syftet var att undersöka om uppföljningar av vårdkvalitet 

görs i palliativ hemsjukvård. Förstudien har därmed utgjort en förutsättning för den primära 

studien, eftersom idén att granska enkätformulär inte hade fungerat om inga enkäter funnits.  

 

Ett annat syfte med förstudien har varit att strukturera information om vårdteamen i 

tabellform för att få en översiktlig bild av hur de olika vårdteamen gör med uppföljningarna. 

Tabellen visar för samtliga 18 vårdteam inom Stockholms läns landsting (innefattande enheter 

som genom entreprenad omfattas av vårdavtal), vårdteamens grunduppgifter och 

kontaktpersoner, vilka uppföljningar som görs, hur ofta de görs och till vilka de riktas107.  

 

Ett tredje syfte har varit att be vårdteamen att skicka sina enkätformulär, vilket de gjort – 

oftast brevledes och i de flesta fall utan påminnelse. Ibland har information medföljt. Till 

exempel hur och när enkäten används och om den använder ett speciellt kvalitetssystem. 

 

Responsen har varit positiv från de tillfrågade, även om inte alla har haft något material att 

skicka. Förstudien har resulterat i att samtliga hemsjukvårdsteam som använder enkäter 

(riktade till patienter och till anhöriga) inom Stockholms läns landstings palliativa 

hemsjukvård har skickat dem inom loppet av tre veckor.   

                                                 
106 Att det medicinska perspektivet råder i palliativ litteratur har också lyfts fram av pater Erwin Bischofberger, 
sakkunnig i palliativa frågor. Föreläsning, 2002-12-12. ”Vård i livets slut.” Socialhögskolan i Stockholm. Även 
Anna Whitaker påpekar detsamma. Whitaker (2004), s 15. 
107 Se Bilaga 1: Översikt – enkäter och samtal. Tabellen visas i avidentifierad version.  
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Av 18 vårdteam använder 15 team enkäter och 11 team regelbundna samtal som instrument i 

uppföljningen av vårdkvalitet. De tre team som inte har enkäter använder sig av regelbundna 

samtal för uppföljning.   

 

Av de 15 team som använder enkäter ger: 

 
  4   team enkät till patienten en gång i veckan – under pågående vård. 

  11 team enkät till patienten en till två gånger per år – under pågående vård. 

  4   team enkät till anhörig en till två gånger om året – under pågående vård. 

  4   team enkät till anhörig efter dödsfall. 

 

 

Av de 11 team som använder samtal genomför: 

 
  3 team samtal med patienten en gång per vecka under pågående vård. 

  1 team samtal med patienten med varierad frekvens 

  9 team samtal med anhörig efter dödsfall. 

 
 

4.3 Metodval 
 

Syftet med studien är att undersöka hur enkäter som är riktade till patienter och anhöriga i 

palliativ vård uppmärksammar sociala aspekter. Studien har förutsatt att frågorna mäter 

aspekter som tillskrivs ett värde av sjukvården. Utifrån syftet har det lämpat sig med en 

undersökning baserad både på kvantitativa och kvalitativa data. Det vill säga; en form av 

metodtriangulering108.  

 

Studien utgör ett försök att metodiskt närma sig det omfattande materialet, som framledes 

förtjänar en mer omfattande, djupgående kvalitativ bearbetning för att göra det rättvisa. 

Ansatsen i studien är att ge en översiktlig bild av innehållet i enkäterna utifrån två teoretiska 

utgångspunkter: WHO:s definition av en värdig vård och KUPP-modellens värdefaktorer. 

Båda har valts mot bakgrund av att de används i sjukvården som förebilder i den palliativa 

vårdens arbete109.  

 

                                                 
108 Malterud. (1998), 166. 
109 Muntlig information genom de telefonsamtal med vårdteamen i förstudien. 
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Materialet har dels – utifrån en i vården ofta använd vårdetisk målsättning – kategoriserats på 

ett systematiskt och mekaniskt sätt med syftet att pröva ett sådant tillvägagångssätt när 

enkätfrågorna behandlar mänskliga värden. Materialet har även bearbetats utifrån 

värdefaktorer som ingår i en vedertagen enkätmodell. Frågorna har i det fallet kodats med 

hjälp av förklaringar som ges av värdefaktorerna i den litteratur som beskriver modellen.   

 

Eftersom materialet har utgjorts av enkätfrågor där kontexten sällan framgår har det varit 

särskilt viktigt att underbygga materialets analys med en gedigen bakgrund, för att läsaren ska 

kunna förstå varför, i vilket sammanhang och på vilket sätt enkäterna förekommer. Därför har 

även källtriangulering110 tillämpats på så sätt att data har hämtats från olika sorts källor och på 

olika nivåer: litteratur av skiftande karaktär, telefonsamtal med övergripande chefer och 

handläggare från olika myndigheter, internet, lagtext och personlig kontakt. 

 

Studien har prövat sig fram enligt samma princip som teoritriangulering: Först har WHO:s 

definition av en värdig vård prövats som teoretisk utgångspunkt för att urskilja olika aspekter. 

En kodning har gjorts ad hoc där varje fråga tolkats och kodats ur flera perspektiv. 

Utgångspunkten har varit att innebörden av en fråga inte är självklar och att flera mätvärden 

kan förekomma i en och samma fråga, oavsett om frågan avser att mäta ett enda värde. För att 

kontrollera om kodningen har varit konsekvent har den utförts två gånger. En kodlista111 har 

för ändamålet upprättas. 

 

Därefter har KUPP-modellen prövats, vars värdefaktorer använts som teoretisk referens. 

Studien fokuserar området Humanitet i modellen, där de sociala aspekterna ska återfinnas 

enligt modellens förklaring 112. I arbetet med KUPP-modellen används en så kallad 

ytvalidisering. Tillvägagångssättet har avgjorts av ”det spontant självklara”113, i bemärkelsen 

att studien kodat enkätfrågornas innehåll som de bäst verkar överensstämma med KUPP-

modellens förklaringar av värdefaktorerna. I tveksamma fall har ett resonemang förts om 

faktorns tänkbara tillhörighet, grundat på synonym betydelse och liknande innebörd. Ett 

tjugotal frågor, bedömda som att de inte stämt in på området Humanitet och inte heller säkert 

på området Rationalitet, har för enkelhetens skull ändå kodats som tillhörande Rationalitet. 

Studien har avgränsat djupet och omfattningen i undersökningen genom att endast välja ut en 

kvalitetsfaktor för varje fråga, som betraktas som den huvudsakliga faktorn. 

                                                 
110 Malterud. (1998), 167. 
111 Se Bilaga 2: WHO:s aspekter/Kodlista.  
112 Wilde Larsson, m.fl. (2001), 29-30. 
113 Malterud. (1998), 167. 
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Intervjuer med vård- eller omsorgspersonal har valts bort i frågan om kvalitetsuppföljningar, 

eftersom risken hade funnits att det då blivit ”professionen som talat” utifrån en idealtypisk 

beskrivning av verksamheten. Det vill säga; att de återger det som står i verksamheternas 

målbeskrivningar och etiska dokument, ”hur det bör vara”, istället för att beskriva vad 

verksamheten följer upp. Av samma anledning har inte lokala styrdokument studerats.  

 

 

4.4 Urval 

 

Materialet består av totalt 20 enkäter114 varav 15 riktas till patienter. Fem riktas till anhöriga. 

Enkäterna innehåller totalt 394 enkätfrågor varav 331 frågor riktas till patienter och 63 frågor 

riktas till anhöriga. Av de frågor som riktas till anhöriga ställs 33 av frågorna efter dödsfall. 

Frågor om personuppgifter som exempelvis namn, kön, ålder, civilstånd, utbildning och 

vårdtidslängd är till antalet 49. Antalet enkätfrågor som undersöker kvalitet är 345.  

 

Fyra av enkäterna är baserade på enkätmodeller som är vedertagna i sjukvården; två ESAS-

enkäter och två KUPP-enkäter. I dessa enkäter är frågorna ibland helt eller nästan identiska. 

Tre team (av 15 team) använder sig av identiska frågor, vilket innebär att samma fråga 

återkommer tre gånger. Enkäternas utseende, frågeantal, och struktur uppvisar i övrigt stora 

variationer vårdenheter emellan. En del enkäter består av en sida medan andra kan ha fyra 

sidor. Inga enkätfrågor ställs till anhöriga om personuppgifter. Ett stort antal enkäter har så 

kallade skattningsfrågor där frågorna utformats som påståenden. Respondenten kryssar för 

den siffra eller i text formulerade svar som motsvarar graden av nöjdhet (Tabell 1 och 2): 

 

Tabell 1. Exempel på skattningsfråga till patient med numeriskt svarsalternativ.115

Aspekt
FPES* 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

FP 1 Smärtfri –  
Värsta tänkbara smärta 

 Skattning  
  1-10 

P ESAS 17 
 
 

* Kodningen är gjord utifrån WHO:s fyra aspekter:  F=Fysisk, P=Psykisk, E=Existenstiell , S=Social  

 

 

 
                                                 
114 Enkäterna används i den palliativa hemsjukvården inom Stockholms läns landsting. 
115 Alla tabeller i studien är utskrifter från studiens arbetsmaterial, de visar inte enkäternas egentliga utformning.  
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Tabell 2. Exempel på skattningsfråga till patient med svarsalternativ i textform. 

Aspekt
FPES 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

FPE 13 Jag får bästa möjliga hjälp 
mot smärta 

 Instämmer 
   helt  
 Instämmer 

   till stor del 
 Instämmer 

   delvis 
 Instämmer 

   inte alls 

P KUPP 15 

 

 

4.5 Genomförande 

 
Svaret på den första frågeställningen: Vad menar WHO med ”sociala aspekter”?, har 

inhämtats genom litteraturstudier och telefonsamtal, även uppföljande sådana. Svaret på den 

andra frågeställningen: Vilka frågor ställs i enkäter inom palliativ hemsjukvård?, har 

inhämtats genom enkätmaterialet. Bearbetningen har initialt varit kvantitativ för att sedan 

övergå i kvalitativ form, vilket har skett i flera steg.  

 

Först har två kvantitativa innehållsanalyser116 gjorts som klarlagt enkätfrågornas innehåll, 

frekvens och omfattning utifrån två olika modeller. Sedan har en kvalitativ innehållsanalys 

genomförts av materialet ur ett existentiellt och etiskt perspektiv. Därefter har två enkätfrågor 

valts ut som behandlar bemötandet och bearbetats kvalitativt. Därmed har den tredje 

frågeställningen: Hur följer enkätfrågorna upp bemötandet?, besvarats.  

 

Steg 1) De enkäter (ej ifyllda) som inkommit har slagits ihop och behandlats som ett material. 

Frågor till anhöriga har kodats med tillhörighet (A), men lagts samman med frågorna till 

patienter (P), eftersom studien inte haft som avsikt att göra jämförelser mellan anhöriga och 

patienter. Varje fråga och tillhörande svarsalternativ har skrivits in i datorprogrammet Word i 

tabellformat, för att ge möjlighet till att enkelt sortera informationen på olika sätt. 

 

Steg 2) Enkätfrågorna har kategoriserats utifrån fysiska, psykiska, existentiella och sociala 

aspekter som ingår i WHO:s definition av en värdig vård. Tabell 3 visar exempel på kodning.  

 

                                                 
116 Bergström och Boréus. (2000), 45.  
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Tabell 3. Kodning enligt WHO:s fyra aspekter: Fysisk , Psykisk, Existentiell, Social  

Aspekt
FPES 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

PS 22 Har Dina anhöriga och 
bekanta fått den information
som de önskat? 

 Ja 
 Nej  
 Vet ej 

P KUPP 2 

 

Steg 3) Texten i frågorna har kodats ad hoc utifrån ord och begrepp som karaktäriserar frågan 

(nyckelorden har strukits under) med hjälp av kodprinciper117. Grundregeln har varit att frågor 

som innehåller ord som fysisk, psykisk, existentiell, social har kodats under respektive kod F, 

P, E, S. ”Öppna frågor” har kodats som FPES eftersom det inte går att veta vilken aspekt eller 

vilka aspekter av frågans tema som följs upp. Respondenten väljer detta.   

 

Därutöver har kodlistan avgjort frågans ”aspekt-tillhörighet”, vilket ibland varit flera aspekter 

samtidigt. Tabell 3 visar kodningen i kolumnen för ”Aspekt”. Där står PS. Kodlistan avgör att 

”information” tillhör S och ”önskemål” tillhör P. Med denna ”mekaniska” kodning har två 

aspekter noterats: om anhöriga har fått information och om de fått information som de önskat. 

 

Steg  4) Alla aspekter har bearbetats med avsikten att identifiera de sociala aspekterna genom 

en kvantitaiv innehållsanalys, där statistik och grafer framtagits för att åskådliggöra 

materialets innehåll utifrån WHO:s fyra olika aspekter av en värdig vård.  

 

Steg 5) Enkätfrågorna har sedan kategoriserats igen, denna gång med hjälp av de 

värdefaktorer som KUPP-modellen använder för att mäta kvalitet inom området Humanitet: 

 

Identitetsorienterat förhållningssätt  Socio-kulturell atmosfär 

 Information före/efter åtgärder  Generell atmosfär  

 Delaktighet  Avskild miljö 

 Ansvarig person  Rutiner  

 Respekt (*personalen)  Anhöriga och vänner  

 Engagemang (*personalen)  Meningsfull förströelse/sysselsättning 

 Empatiska och personliga (*personalen) 

 

                                                 
   * Med personalen avses läkare respektive sjuksköterskor och undersköterskor.   
117 Bergström och Boréus. (2000), 223. Se Bilaga 3: Exempel på kodning, WHO 
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Enkätfrågorna har kodats med olika bokstavs- och färgmarkeringar för respektive värdefaktor 

som frågorna enligt förklaringarna i KUPP-boken anses tillhöra.118.   

 

Steg 6) Värdefaktorerna har i nästa steg bearbetats med avsikten att identifiera sociala 

aspekter först genom en kvantitativ innehållsanalys, där statistik och grafer framtagits för att 

åskådliggöra materialets innehåll utifrån KUPP-modellens faktorer inom Humanitet.  

 
Steg 7) Materialet har därefter bearbetats genom en kvalitativ innehållsanalys ur ett 

existentiellt och etiskt perspektiv.  

 

Steg 8) Två frågor som tar upp bemötandet har bearbetats kvalitativt ur samma perspektiv 

som ovan. 

 

 

4.6 Begreppsvaliditet 

 

Teoretiska begrepp som operationaliseras måste vara väl underbyggda, men eftersom studien 

inte funnit en vedertagen förklaring till innehållet vad WHO avser med ”sociala aspekter” har 

kodningen av frågorna skett ad hoc. Begreppsvaliditeten är därför låg119, trots ett noggrant 

förfarande med exempelvis två upprepade kodningar.  

 

Materialet har inte kodats av någon annan för att jämföra med den kodning som studien gjort. 

Genom att diskutera med en annan kodare skulle kodernas innehåll ha kunnat utvecklas, 

vilket då skulle ha kunnat öka begreppsvaliditeten. 

 

WHO:s modell har ändå använts med insikt om att tillvägagångssättet varit diskutabelt. 

Studien gör inte anspråk på att kodningen blev ”rätt”, i bemärkelsen att kodningen 

överensstämmer med vad frågorna enligt frågeställaren avser att mäta. Resultatet av 

kodningen med utgångspunkt från WHO:s modell är att betrakta som en version av 

verkligheten.  

 

 

 

                                                 
118 Se Bilaga 4: Exempel på kodning, KUPP 
119 Esaiasson, m.fl. (2003), 62-63. 
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4.7 Aktualitet – ny kunskap  

 

Socialstyrelsen har i sin kunskapsrapport från 2004 påpekat gapet mellan de mål som 

samhället har ställt upp och verkligheten i praktiskt vårdarbete120. Rapporten framhåller att det 

i bedömningen bör ingå att pröva teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

instrument eller andra metoder som används för att utvärdera kvaliteten121. Studien anknyter 

till den uppmaningen då den prövar WHO:s  definition i ett autentiskt sammanhang.  

 

Studien undersöker enkäter som används i palliativ hemsjukvård vilket förtydligar 

enkätfrågornas spridning och innehåll. Den informationen kan ge incitament till en fortsatt 

kvalitetsutveckling av mätinstrument inom hemsjukvården. Att detta är ett eftersatt område 

påpekar Sandman och bekräftar därmed studiens aktualitet. Sandman genomför nu en 

kvalitativ studie med syftet att utveckla ett mätinstrument – som i sin tur syftar till att 

utvärdera ett vårdprogram inom palliativ vård122.  

 

I telefonsamtalen med ASIH/SAH har det framgått att de inte har en samlad bild av vad som 

utvärderas inom hemsjukvården. Inte heller har någon kartläggning gjorts hur de olika 

enheterna valt att hämta den information som föregår en utvärdering. Studien bidrar med ny 

kunskap om detta. 

 

 

4.8 Etiska överväganden 

 

Enkäterna betraktas som offentliga handlingar och det har inte funnits något juridiskt hinder 

att granska dem. Frågan som ställts om enkäter i förstudien skulle däremot ha kunnat 

uppfattas som ett ifrågasättande av verksamheten. Syftet med studien har därför förklarats för 

den personal som kontaktats. Eftersom det är enkätfrågorna och inte patienters och anhörigas 

svar som studeras omnämns inga patienters åsikter. Frågorna är avidentifierade och kodade 

och går därför inte att härledas till en specifik vårdenhet. Muntlig information som 

framkommit i enskilda samtal har efteråt kontrollerats och återges restriktivt efter medgivande 

från den som är berörd.  

 

                                                 
120 Socialstyrelsen. (2004), 111. 
121 Ibid., 102. 
122 Sandman. Telefonsamtal 2005-04-08, 2005-05-20. 

 30



5. ANALYSVERKTYG 
 

Studien har valt existentialismen och etiken som analysverktyg. Det tillför struktur och 

perspektiv som lämpar sig för de komplexa och allmänmänskliga frågor som vård vid livets 

slut innefattar. En sammanfattning av dessa analytiska perspektiv följer här i syfte att 

underlätta förståelsen av bakomliggande resonemang i analysen. 

 

 

5.1 Existentialismen 

 

Den existentialistiska traditionen har främst förvaltats inom litteraturen. Existentialismen är 

en humanism, är titeln på den bok som Jean-Paul Sartre skrev 1946 med syftet att försvara 

sina grundidéer123. Sartre är den mest kända av företrädarna inom existentialismen.  

 

Existentialismen har två tanketraditioner124: den religiösa, med företrädare som Søren 

Kierkegaard (1813 – 1855) och Martin Buber (1878 – 1965) och den ateistiska dit Sartre 

(1905 – 1979) tillhör, Martin Heidegger (1889 – 1968) och Rollo May (1909 – 1994).  

 

 Några centrala teman i den ateistiska existentialismen som studien använder i analysen är125: 

 

 Människan har ett medvetande och genom detta medvetande har hon en egen fri vilja: 

 Människan kan använda medvetandet på två nivåer: som deltagare och/eller som åskådare. 

 Som åskådare kan hon kritiskt reflektera över vad hon upplever. Framtiden är en 

 möjlighet för människan och hon kan forma den själv. Det finns en skarp gräns mellan 

 människa och det materiella. 

 

 Människan har ansvar för sitt eget liv och i viss mening även för andra, det så kallade 

 dubbla ansvaret: Det finns ingen neutral position. Den som väljer att inte ta ställning är 

 ansvarig för att vara neutral. Individen är även ansvarig för det den väljer att inte utföra.  

 En känd tes inom existentialismen är ”Existensen föregår essensen”: att människan/eller ett 

 ting först är (existerar), men vem hon är/vad det är (essens) avgör hon genom sina 

 handlingar/avgörs av innehållet.  

                                                 
123 Sartre. (1970). 
124 Thorsén. (1997), 48. 
125 Ibid., 49-57. 
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 Det dubbla ansvaret kombinerat med hennes ensamhet ger människan ångest inför att välja. 

 Med det dubbla ansvaret och människans ensamhet ställs stora krav på individen att leva ett 

 autentiskt liv och våga välja. Beslutsångest är för den autentiska människan en ständig 

 följeslagare. Hur hon än väljer är hon i ett utsatt läge. Andra människor ställer hela tiden 

 krav på henne och ingen har svar att ge. 

 

 För att undvika denna ångest väljer människan ibland att begå självbedrägeri. Sartre menar 

 att ett sätt att undgå beslutsångesten är att låta andra människor bestämma. På så sätt kan 

 människan fly sin utsatthet och andras krav genom att låta sig göra sig till ett ting som andra 

 hanterar med sin vilja. En annan typ av självbedrägeri är att individen flyr in i givna 

 rollmönster, eftersom utsattheten blir mindre som till exempel i rollen som läkare.   

 

 

5.2 Existentialism i vården 
 

Existentialismen har fått gehör inom omvårdnadsforskningen. Katie Eriksson, vid 

Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi i Vasa, har haft ett stort inflytande i Sverige 

med sin eklektiska omvårdnadsmodell126. Hon väljer ut och förenar intryck och teoretiska 

ansatser från många vetenskapliga discipliner, såsom psykologi, religionsfilosofi, pedagogik 

och vetenskapsteori. Eriksson refererar till många tänkare, däribland Kierkegaard och andra 

religionsfilosofer; som Martin Buber, vars namn återfinns i flera omvårdnadsmodeller127.   

 

Buber lyfter fram distinktionen mellan ”socialt” och ”mellanmänskligt”, mellan en ytlig 

konversation och en äkta dialog. Han menar att det mellanmänskliga framstår som en 

särdimension i tillvaron. Det autentiskt mellanmänskliga går inte att reproducera, imitera, 

eller kontrollera och det kan inte utnyttjas i något bestämt syfte. I varje situation krävs av ett 

nytt ställningstagande av individen, en uppmärksamhet på vad situationen har att säga128.  

 

 

 

                                                 
126 Thorsén. (1997), 285. 
127 Ibid., 265. 
128 Buber. (2004), 10-11. Se även  Buber. (1923). 
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5.3 Etiken 
 

Tre internationellt uppmärksammade etiska dokument lyfter fram den döende människans 

situation: ”Assumptions and principles underlying standards for terminal care”, ”The 

Appleton consensus” och “The Declaration of the Rights of the Dying”129. Fyra moraliska 

värden eller principer sammanfattar dokumenten130: 

 

  Principen om självbestämmande/autonomi: Respekt för patientens val i enlighet med 

dennes övertygelse (även religiös), värderingar, värdighet, integritet, ärlighet och sanning131.  

 

  Principen att inte skada: Alla människors skyldighet. Skada som uppstår i medicinsk 

verksamhet är endast befogad om den uppvägs av den beräknade nyttan för patienten. 

 

  Godhetsprincipen: Alla människors skyldighet att vara till nytta för andra, särskilt sjuka 

och lidande132. Att utföra handlingar som syftar till att göra gott. 

 

  Rättviseprincipen: Alla människors skyldighet att handla rättvist och ärligt mot andra när 

det gäller fördelning av knappa resurser och när det gäller att respektera varandras rättigheter.  

 

Lars-Olle Armgard, docent i etik vid teologiska institutionen, Lunds universitet, skriver om 

människans naturliga behov av livsuttryck som grund för etiken. Han definierar olika typer av 

konflikter som människor kan utsättas för:133

 

  Etisk konflikt, innebär att två eller flera ofrånkomliga hänsyn står mot varandra i en given 

situation där ingetdera kommer först. I den ”omöjliga” situationen gäller det att ha tålamod att 

våga hålla fast vid olika hänsyn. Vi måste uthärda osäkerheten och ”leva oss fram” till klarhet.  

 

  Moralisk konflikt, speglar vad individen anser vara rätt agerande och hennes egen 

bekvämlighet eller ovilja att satsa sina krafter, resurser eller position i ett visst sammanhang. 

Armgard menar att individen kan sakna mod, civilkurage och beredskap att ”satsa sig själv”.  

 

                                                 
129 Qvarnström. (1993), 163-191. 
130 Ibid., 181-182. 
131 Principen finns inskriven i regeringsformens 2 kap § 6 och i Hälso- och Sjukvårdslagens 2 § (1982:763). 
132 Principen står i allmänna läkarinstruktionen 2 §. Läkaren har en allmän skyldighet att rädda människors liv. 
133 Ronnby. (1993), 72-73. 
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   Idealkonflikt, uppstår genom att människor med i grunden olika och oförenliga ideal möts. 

Två ideal står mot varandra och ingen kan påstås ha mer rätt än den andre. Parterna kan föra 

en dialog om saken, men det förutsätter en respekt för varandras olika sätt att tänka. 

 

 

5.4 Etik i vården 

 

Etiska riktlinjer – utformade så att de både tar hänsyn till den som vårdas och de som vårdar – 

motverkar att den som är sjuk blir utsatt för kränkningar och ger vägledning till personalen. 

Liksom det finns lokala dokument i form av målsättningar för varje vårdenhet – upprättar 

varje palliativ vårdenhet sina egna etiska dokument, varför dessa kan se olika ut134.  

 

Etiken i palliativ vård har tagits upp av olika författare. Läkaren och författaren PC Jersild har 

skönlitterärt135 målat en svart bild av hur vården fungerar, men har även som debattör skrivit 

om ”den goda döden” och hur vi skulle vilja dö om vi kunde välja och påverka beslut som rör 

döendet136. Jersild lyfter också upp (i enlighet med rådande vårddiskurs) att respekten för 

människovärdet och den enskildes vilja utgör grunden för det palliativa arbetet.  

 

Jan Arlebrink, som har arbetat som sjukhuspräst i många år men även som forskare och lärare 

vid Lunds Universitet, tar upp de principer som han anser ligger till grund för formulerandet 

av en vårdetik137. Han säger att människan är en fri och självständig varelse – autonom. 

Arlebrink talar även om vårdtagarens integritet. Vårdaren ska vara utrustad med välvilja och 

reflektera över vad som är patientens intresse138. Denne ska även besitta känsla, intuition och 

en medveten människosyn139  

 
I den rådgivande skrift som Statens Medicinsk- Etiska Råd utgivit står: 
 
 De som inte själva kan försvara sin värdighet genom att utöva sitt självbestämmande 

måste få den säkerställd av någon annan eller några andra,, t e x anhöriga eller 
vårdpersonal. Självbestämmandet kan överlåtas åt någon annan, det kan vikarieras. 
Men det kan aldrig integriteten. Den kan bara respekteras eller kränkas.140    

 
                                                 
134 Chenik. (2002), 67. 
135 Jersild. (1978)   
136 Jersild. (1994), 98-101.    
137 Arlebrink. (1999), 23-28. 
138 Holm. (1995), 114-117. 
139 Arlebrink. (1999), 28. 
140 Statens Medicinsk-etiska råd. (1990), 22. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Resultat och tillhörande analys presenteras under respektive frågeställning. Det framkommer 

att innehållet i WHO:s definition inte har någon vedertagen förklaring. Studien har därför inte 

givit något svar på om de sociala aspekter som förekommer i enkätfrågorna är i paritet med 

vad WHO avser med sociala aspekter. Ett annat resultat är att enkätfrågorna sällan renodlat 

innehåller en aspekt av de fyra som omnämns av WHO. Flertalet frågor innehåller däremot 

sociala aspekter eftersom de oftast frågar efter kvaliteten i mötet mellan personal och patient. 

Uppföljningen av sociala aspekter sker på två sätt; dels genom enkätfrågor som på ett uttalat, 

direkt sätt, följer upp sociala behov och bemötande, dels indirekt med frågor som istället 

anger kvalitetsfaktorer, exempelvis respekt och omtanke och positivitet, som påverkar den 

sociala interaktionen mellan patient och personal. Bemötandet behandlas som en egen social 

aspekt, mestadels som en generell, allmänt hållen fråga.   

 

 

6.1 Vad menar WHO med ”sociala aspekter”? 
 

WHO talar om sociala aspekter i uppräknandet av de aspekter som ingår i en värdig vård141.  

Litteratursökningen har inte gett någon specifik förklaring som belyser vad WHO avser med 

”sociala aspekter”.  

 

 

6.1.1 Sociala aspekter – definitioner 
 

Det finns tolkningar av WHO:s text där sociala aspekter ersätts med ”sociala behov” och som 

också hänvisar till definitionen av värdig vård142. Det är inte möjligt att utan vidare dra en 

parallell mellan de båda begreppen utan att säkert veta vad WHO avser, men det är en möjlig, 

om än övergripande förklaring. Frågan är då vad som menas med ”behov”.  

 

Åke Bergmark, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms 

Universitet har ett svar. Han skriver om nyckelbegrepp i socialt arbete, däribland ”behov” 143.  

                                                 
141 SOU 2001:6, 38, 54-55. 
142 Beck-Friis, B. (2004).  
143 Bergmark, Å. (1998). Nyckelbegrepp i socialt arbete, 71. 
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Bergmark hävdar att när det gäller den teoretiska definitionen finns ingen vedertagen sådan, 

men det finns i huvudsak två användningar av begreppet som kan anses centrala; dels 

hänvisningar till behov som anfört motiv eller utgångpunkt för social- och samhällspolitiska 

program, dels som en grundläggande faktor för att förklara mänskligt beteende.  

 

I ett telefonsamtal med Ulla Gerdin, utredare och projektledare, enheten för klassifikation och 

terminologi (EpC) vid Socialstyrelsen, framkommer att det saknas en definition som 

konkretiserar de sociala aspekterna144 i WHO:s definition. I ett annat samtal – med en 

handläggare vid Sveriges Kommuner och Landsting, använder denne ”uteslutningsmetoden” 

och säger: ”… man kan se det som – att det som inte är hälso- och sjukvårdande aspekter är 

sociala aspekter145.”

 

  

6.1.2 Analys 1  
 

Sartre skriver att ”existensen föregår essensen”146. Ur det perspektivet kan man säga att 

formuleringar som görs av olika auktoriteter i samhället och som återfinns i dokument av 

olika slag otvivelaktigt finns där. Texten är skriven och tryckt. WHO:s definition kan därför 

betraktas som en teknisk vision av en viss del av världen147. Bakom orden finns en 

”hantverkare” som utgått ifrån en viss föreställning om hur denna formulering ska komma till 

någon nytta. Formuleringen tjänar ett bestämt ändamål och dess avsikt är determinerad148.  

 

Ur ett etiskt perspektiv kan man se det som att ”sociala aspekter” är en bland andra aspekter i 

en WHO:s formulering av en värdig vård, där avsikten är att påverka och uppmana människor 

att göra gott för andra. Godhetsprincipen149 omsätts i ord, men måste förklaras för att vinna 

gehör150. ”Att hålla något dolt kommer att göra den etiska dialogen mindre förnuftig”151. ”Det 

enda som kan göra en etisk ståndpunkt förnuftig är nämligen de skäl vi kan ange för den152.” 

 

                                                 
144 Telefonsamtal 2005-04-27. 
145 Söderlund. Telefonsamtal 2005-05-20.  
146 Sartre. (1970), 10. 
147 Ibid. 
148 Ibid. 
149 Se 5.3 Etiken, 31. Godhetsprincipen - internationella dokument 
150 Henriksen och Vetlesen. (2001), 166. 
151 Ibid., 168. 
152 Ibid. Citat av den tyske sociologen Habermas 
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6.2 Vilka frågor ställs i enkäter inom palliativ hemsjukvård? 

6.2.1 Presentation av frågorna utifrån WHO:s  aspekter  

 

Frågor som ställs i enkäterna tar upp samtliga aspekter som enligt WHO ska finnas med och 

beaktas för en värdig vård.  Tre av aspekterna förekommer fristående från övriga aspekter i 43 

av de 345 frågorna: Fysisk – 13 frågor, Psykisk – 6 frågor, Social – 24 frågor. 
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Figur B. Stapeldiagrammet visar alla variationer av aspektgrupper och fördelning 
 

Resultatet av kategorisering enligt WHO:s fyra aspekter (Fysisk, Psykisk, Existentiell, Social) 

av värdig vård visar att enkätfrågorna sällan renodlat innehåller en aspekt ( Figur B). 42 

procent av frågorna; de som innehåller alla aspekter samtidigt, dominerar. 86 procent av 

frågorna innehåller en social aspekt, eftersom frågorna oftast följer upp (direkt och indirekt) 

hur personalen interagerar med patienten. Att särskilja sociala aspekter från övriga aspekter 

har därför visat sig vara närmast omöjligt. Frågor med alla aspekter samtidigt dominerar, 

däribland finns trettio öppna frågor. 

 
Tabell 5. Tabellen visar en öppen fråga som innehåller alla aspekter och där tyngdpunkten i 
 frågan ligger på den aspekt som respondenten anser vara mest angelägen. 
  

 
Aspekt
FPES 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

FPES 6 Vad önskar du mer av utifrån 
inflytande , delaktighet och 
integritet?  

 Öppen  
   fråga 
    

P  3 
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6.2.2 Analys 2 

 

Att mäta vårdkvalitet är svårt153; bestämma vilka mänskliga värden som värda att mäta154. 

Sartre sätter ord på den uppgiften: ”Om värdena är obestämda och alltid alltför vittomfattande 

för det bestämda och konkreta fall som vi skärskådar, har vi inget annat att göra än att förlita 

oss på våra instinkter155 […] Ni är fri, välj, hitta på. Ingen allmängiltig moral kan säga er vad 

som är att göra: det finns inga tecken i världen att gå efter156.”  

 

Sartre lyfter därmed även fram att resultatet av studien inte säkert återger en riktig bild av 

verkligheten, även om det vid ett första påseende kan verka trovärdigt. Buber sätter ord på 

osäkerheten med en av sina rubriker: ”Det som är och det som synes vara157.”  

 

Studien har valt att pröva att särskilja den sociala aspekten från övriga aspekter. Det är näst 

intill omöjligt därför att enkätfrågorna oftast relaterar till mötet mellan patient och vårdare. 

Buber skriver: ”En människa existerar i antropologisk mening icke i sin isolering, utan endast 

i fullständigheten av relationen mellan den ene och den andre158.” Bubers ord belyser 

människors beroende av varandra för att upprätthålla människovärdet i livets slutskede, vilket 

är en moralisk fråga som ställer människors ansvar för varandra159 på sin spets.  

 

 

 

6.2.3 Presentation av frågorna utifrån KUPP-modellens faktorer 

 

Enkätfrågorna är bärare av olika kvalitetbärande faktorer som ska undersökas160. Det finns 

frågor som med ord formulerar den faktor som mäts, exempelvis bemötande, integritet, 

respekt. Det finns även frågor, vars text inte nämner den faktor som frågan mäter. Exempelvis 

ställs en fråga så här: ”Motsvarade vården Era förväntningar?”. Frågan mäter förväntningar på 

vården generellt sett. 

                                                 
153 Se 3.2.1 Kvalitet i vården. Citat, Socialstyrelsen , 10.  
154 Se 3.2.6 Kritik mot kvalitetssystem. Eliasson och Szebehely, 14.  
155 Sartre. (1970). ”Värde och känsla”, 24,  
156 Ibid. “Det finns ingen allmängiltig moral”, 27. 
157 Buber. (2004), 27. 
158 Buber. (2004), 59.  
159 Se 5.1 Existentialismen. ”Människans dubbla ansvar”, 29. 
160 Wilde Larsson, m.fl. (2001), 27. 
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Figur C. Fördelning av frågorna mellan Humanitet och Rationalitet 
 
Det framgår av cirkeldiagrammet att 63 procent eller 217 av enkätfrågorna följer upp faktorer 

som härrör sig från Rationalitet (Medicinsk-teknisk kompetens och Fysisk-tekniska 

förutsättningar) jämfört med sammanlagt 37 procent eller 128 av enkätfrågorna inom 

Humanitet (Identitetsorienterat förhållningssätt och socio-kulturell atmosfär), där de sociala 

aspekterna av vården återfinns, däribland bemötandet.  

 

 

6.2.4 Analys 3 

 

Resultatet (Figur C) visar att merparten av enkätfrågorna återfinns inom Rationalitet med dess 

medicinsk/fysiskt- tekniska faktorer. Det är ett medvetet val som påverkar alla människor161. 

Personalen har att omsätta sjukvårdsorganisationens prioriteringar162 genom tre val: vad som 

ska följas upp, hur det ska gå till (mätinstrument) och åtgärder. Sartres ord illustrerar detta: 

”Utan tvivel finns där en order uppifrån men den har en viss latitud som nödvändiggör en 

personlig tolkning […]  känslan förutsätter att de räknar med en mångfald möjligheter och vid 

valet av dem gör klart för sig att den har ett värde just emedan den blivit vald”163. I valet av 

faktorer som ska följas upp kan en etisk konflikt uppstå164. Faktorer – viktiga att mäta utifrån 

ett patientperspektiv kan samtidigt vara ofördelaktigt att mäta ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Frågor kan blottlägga problem och svagheter som inte ges resurser till att åtgärda.  
                                                 
161 Sartre. (1970). ”Människan väljer för sig själv och för alla människor på samma gång”, 14-15. 
162 Thorsén. (1997), 164.  
163 Sartre. (1970).”Ångest och ansvar”, 19.  
164 Se 5.3 Etiken, ”Etisk konflikt”, 31. 
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Figur D. Fördelning av frågorna inom Identitetsorienterat förhållningssätt 
 

I cirkeldiagrammet framkommer att inom området Identitetsorienterat förhållningssätt följer 

enkätfrågorna främst upp Information (27 procent) och Engagemang (27 procent). Därefter 

kommer Empatisk/Personlig (18 procent), Respekt (12 procent), Delaktighet (10 procent) och 

Ansvarig person (6 procent). Det innebär att över hälften av frågorna (54 procent) härrör sig 

från faktorer inom Engagemang och Information.    

 

 

6.2.5 Analys 4 

 

Uppföljningen av Engagemang ger en återkoppling som personligt berör vårdpersonalen. 

Genom sin moral; att bry sig och visa intresse för patienten – skapar vårdaren sig själv165. 

”Det enda som möjliggör för människan att leva är handlingen. Vi har följaktligen på detta 

plan att göra med en handlingens och engagemangets moral166. Människan kan enligt vår 

uppfattning inte definieras annat än i förhållande till ett engagemang167.” Ur etisk synvinkel 

kan undanhållande av information till patienter och anhöriga vara en, ”… form av 

paternalism, där någon i kraft av sin formella auktoritet eller sin överlägsna kunskap fattar 

beslut som de andra inblandade parterna inte blir tillräckligt informerade om eller inte ges rätt 

att göra något åt”168. Av studien framgår att detta är något som PAH vill motarbeta. 

                                                 
165 Sartre. (1970). ”Människan väljer sin moral”, 44. Se även Rollo May (1999). ”Människan […]måste vara […] 
ansvarig för sig själv om hon ska bli sig själv”, 93.  
166 Ibid. ”Subjektiviteten”, 36. 
167 Ibid. ”Människan väljer sin moral”, 44.  
168 Henriksen och Vetlesen. (2001), 167. 
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Figur E.  Fördelning av frågorna inom området Socio-kulturell  atmosfär 
 

Cirkeldiagrammet visar att enkätfrågorna inom området Socio-kulturell atmosfär främst följer 

upp Generell atmosfär (57 procent). Därefter kommer Meningsfull sysselsättning/förströelse 

(37 procent), Anhöriga och vänner (6 procent), Rutiner (0 procent) och Avskild miljö (0 

procent). Det innebär att drygt hälften av alla frågor härrör sig från Generell atmosfär.  

 

 

6.3 Hur följer enkätfrågorna upp bemötandet?  
 

6.3.1 Bemötandet – hur, vilket och när 
 

Av faktorer som härrör sig från området Humanitet (128 frågor, Figur C) följs bemötandet 

upp som en egen faktor i 17 procent eller 22 av enkätfrågorna och återfinns i Generell 

atmosfär (Figur E). Bemötandet följs mestadels upp som en generell, allmänt hållen fråga.   

 

I bemötandefrågor anger 13 av dem vilken/vilka personers bemötande som ska ”betygsättas”: 

läkaren, sjuksköterskan, personalen, ”våra medarbetare”, et cetera.  Av dem ställer sex frågan 

om vilken kvalitet i bemötandet som avses, t ex; respekt, omtanke och positivitet.  

 

Sammanhang/situation som avses specificeras i 20 av frågorna. Det blir en generell fråga. 

Exempelvis: ”Det bemötande jag får av ASIH är” (svarsalternativ: bra, mindre bra dåligt). 

Endast två frågor följer upp en viss situation. Den ena frågan gäller bemötandet vid 

inskrivningstillfället och det andra bemötandet när anhörig ringer till ASIH:s kontor. 
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6.3.2 Analys 5 

 
1. Hur blir Du bemött av läkaren? 

 

Frågan om bemötandet kan uttalas med betoning på Du169 – om patienten väljer att göra så170. 

Patienten kan då fråga sig själv om just Jag – som den människa jag vill visa mig171 – 

verkligen är sedd172 av läkaren. Det är avgörande för att ett verkligt möte173 kommer att ske. 

”Det mellanmänskligas sfär bestäms av sakförhållandet att man står inför varandra, och det tar 

sig uttryck på mångfaldiga sätt i detta som vi kallar ”det dialogiska”174. Läkarens 

förhållningssätt175 gentemot patienten avgör hur dialogen blir.  

 

Att bli medveten om en människa betyder alltså i synnerhet att förnimma den dynamiska 
mittpunkt som sätter prägel på hennes yttranden, handlingar och förhållningssätt, med 
uppfattbara tecken på det för henne unika. En sådan förståelse är emellertid inte möjlig 
så länge jag gör den andra till ett från mig åtskilt föremål för mina funderingar och 
iakttagelser, ty som objekt ger sig denna helhet och denna mittpunkt inte tillkänna176

 

 

2. Upplever Du att Du har blivit bemött med respekt och omtanke under vårdtiden? 

 

Hur ska patienten kunna svara annat än ja på denna fråga? Har inte vårdpersonalen gjort det 

bästa den förmått? Patienten som svarar nej på frågan om bemötande dömer ut personalen177. 

Det är svårt för en människa i beroendeställning att förhålla sig kritisk. Hon måste förlita sig 

på att personalen har som målsättning att respektera henne. Värdet av personalens omtanke 

kan dock inte bestämmas innan personalen i handling gett den en laga kraft och ett bestämt 

innehåll178. ”… jag kan inte räkna på människor som jag inte känner, stödjande mig på den 

mänskliga godheten eller på människans intresse för samhällets välfärd, eftersom människan 

är fri och det finns inte någon mänsklig natur att lita på179.” 

                                                 
169 Buber. (1962), 11. 
170 Sartre. (1970). ”Valet”, 14. 
171 Ibid. ”Människan är vad hon själv gör sig till”, 12-13.  
172 Se 3.3.4 Mötet och bemötandet. Holm, 19.  
173 Buber. (2004), 44. 
174 Ibid., 25. 
175 Se 3.3.4 Mötet och bemötandet. Stolt, 18.  
176 Buber. (2004), 45. 
177 Sartre. (1970). ”Människan väljer sig själv i förhållande till andra”, 45.  
178 Ibid. ”Värde och känsla”, 25.  
179 Sartre. (1970). ”Det finns ingen mänsklig natur”, 30.  
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7. DISKUSSION 
 

Studien har valt att pröva två teoretiska utgångspunkter för att besvara studiens syfte; hur 

enkäterna i den palliativa hemsjukvården uppmärksammar sociala aspekter i enlighet med 

WHO:s definition av en värdig vård. På ett systematiskt och mekaniskt sätt har enkäternas 

innehåll bearbetats utifrån WHO:s definition av en värdig vård och KUPP:s värdefaktorer.  

 

Studiens kategorisering som gjorts med utgångspunkt från WHO:s definition har inneburit att 

många av frågorna fragmentariserats och att den egentliga innebörden av dem därmed gått 

förlorad. Den mekaniska kodningen har medfört en okänslighet i sättet att närma sig 

enkätmaterialet, vilket anknyter till den kritik som riktats mot kvalitetssystem av Eliasson-

Lappalainen, Szebehely, Stolt och Sandman.  

 

Hur lätt är det inte att fångas i ett rationellt system och utföra mekaniska handlingar utan att 

ifrågasätta dem? Studien visar med metodvalet exempel på ett fenomen; att individen kan frita 

sig från eget ansvar genom att lämna över till andra att bestämma vad och hur något ska 

utföras. Sartre talar i den bemärkelsen om självbedrägeri. Är kvalitetsmätningar som görs via 

enkäter en form av självbedrägeri? Enkäterna kanske inte leder någonstans men används ändå. 

 

Enkätfrågorna består av korta texter, oftast avskalade sitt specifika sammanhang. Vid kodning 

av frågorna behövs därför kunskap och erfarenhet av de miljöer som frågorna relaterar till. I 

denna studie har en mekanisk bearbetning medvetet valts, men oavsett metod kan ordval, 

syftningsfel och andra mänskliga spår i enkätfrågorna utgöra en risk att innebörden förvrängs. 

Beroende på vilket analysverktyg som används kan frågorna också tolkas olika och få en mer 

spekulativ innebörd än vad frågekonstruktören har avsett.  

 

De tjugotal enkätfrågor som varken passat in i beskrivningen av området Humanitet eller 

Rationalitet har kategoriserats att tillhöra området Rationalitet. Det medför en viss skevhet i 

resultatet (Figur C). Ett annat och sannolikt bättre sätt att hantera dessa frågor hade varit att 

antingen utesluta dem ur materialet, precis som personuppgifterna eller presentera dem som 

”Övriga frågor”. De trettio öppna frågor som kodats med utgångspunkt från WHO:s aspekter 

enligt kodlista (Figur B), kunde ha behandlats på liknande sätt. Eftersom frågorna inte har 

förmedlat någon särskild aspekt har de i studien kodats med alla aspekter. 
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Studien är en totalundersökning eftersom samtliga enkäter inom Stockholms läns landstings 

palliativa hemsjukvård har samlats in. Enkäterna utgör en tillförlitlig källa i bemärkelsen att 

de inte har utsatts för påverkan vid insamlingen och har samma form och innehåll hela tiden.  

 

De två teoretiska utgångspunkterna, WHO och KUPP som studien använder är vedertagna 

som förebilder i sjukvårdsarbete men inte konstruerade för att användas på det sätt som 

studien gör. Det har inneburit att nästan varje steg som tagits i undersökningens 

genomförande har varit trevande. Utrymmet för oklarheter i tillvägagångssättet är sannolikt 

större än om exempelvis Maslows ”behovstrappa” hade använts som teoretisk modell.  

 

Uttrycket ”sociala aspekter” är i vardagligt tal är knappast något som reflekteras över. Det är 

underförstått vad som avses. I ett officiellt sammanhang är däremot samma uttryck något som 

behöver preciseras för att det ska bli verkligt. Det visar studien på när den inte kan hitta en 

förklaring till WHO:s definition. Mer osäkert är om det ”sociala”, den mänskliga 

interaktionen, låter sig fångas i någon definition eller mätas. 

 

Palliativ vård har som målsättning att lindra lidande, vilket utlöser olika aktiviteter, att agera. 

Med KUPP-modellens sätt att mäta vårdens kvalitet synliggörs detta. Medicinska och 

teknologiska insatser ger påtagliga och synliga resultat, vilket kan förklara att Rationalitet 

dominerar i enkätfrågorna jämfört med Humanitet. Med en klar övervikt av Rationalitet blir 

frågan om sociala aspekter och värdighet i vården särskilt angelägen att uppmärksamma.   

 

Det är en uttalad målsättning att en värdig vård ska vara individanpassad. Studien visar att 

bemötandefrågor ändå ofta ställs utifrån ett generellt perspektiv Vad är anledningen till det? 

Är generella frågor användbara för att förbättra vårdkvaliteten? Är det möjligt att åtgärda 

något som inte specificeras mer noggrant? Ställs generella frågor därför det i praktiken inte 

finns resurser att åtgärda de specifika brister i vården som patienten kan påtala? Brister som 

måste åtgärdas på ett individuellt sätt i form av tid, kunskap och engagemang.  

 

Frågorna avspeglar att Rationalitet prioriteras av frågeställaren. Om man ser till den litteratur 

som studien refererar till så förhåller det sig tvärtom. Där betonas Humanitet. Enkäterna 

kontra forskning och litteratur uppvisar en diskrepans och polarisering. I mötet mellan 

patienten och den som vårdar finns möjligheten att förena Rationalitet och Humanitet.  
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En annan polarisering är den mellan kontinuitet och flexibilitet. Att upprätthålla rutiner som 

ger trygghet men också anpassa insatserna vartefter behoven och önskemålen förändras är en 

svår balansgång.  

 

Ett tredje motsatsförhållande är det som uppstår i mötet mellan vårdare (subjekt) och den som 

vårdas (objekt). Stolt, Wærness och Whitaker har beskrivit denna asymmetri. Hur kan den 

utjämnas? När vården alltmer flyttas till hemmet ökar möjligheten till ett mer jämbördigt 

möte. När hemmet blir en vårdplats förändras troligtvis också villkoren för vården, i den 

bemärkelsen att patienten äger ”arenan” och kanske därför vågar ställa högre krav på vården 

än annars. Eller tvärtom; en patient som vårdas i sin egen miljö kanske känner sig tryggare där 

och klarar därför av att vara tolerant för brister som vården ibland uppvisar.  

 

De flesta enkätfrågor som finns i studien mäter framförallt personalens prestationer. Det är ett 

sätt att närma sig individen. Ibland undersöks patientens förväntningar, vilket utgör ett annat 

närmande. Frågan är dock hur patienten ska kunna ha förväntningar på något som endast 

inträffar en gång i livet; upplevelsen av att vara döende. Att i den situationen bli tillfrågad om 

att besvara en enkät förefaller närmast oetiskt. I förundersökningen framkommer att fyra 

vårdteam använder enkäter till patienter en gång i veckan. Väger nyttan med enkäterna upp 

det obehag som patienten utsätts för? Eller uppfattas enkäten som en omsorg? 

 

Att människor vill kunna påverka bemötandet i vården kan även betyda att de är angelägna 

om, som både Edlund och Holm lyfter fram; att bli sedda. Det innebär inte en medicinsk 

åtgärd, att agera, utan att de som vårdar ger av sin tid. Har vårdpersonal den tiden som resurs 

eller behöver de en medicinsk orsak för att göra hembesök? Med utgångspunkt från vad Sand 

och Whitaker skriver, bland annat om anhörigas betydelse för kontinuiteten, finns skäl att tro 

att de anhöriga tidsmässigt sett tar det största sociala ansvaret. Sker det i sådant fall frivilligt? 

 

Andra frågor som här överlämnas för fortsatta studier: Är samtalet (i motsats till enkäten) det 

enda mätinstrument som är etiskt försvarbart att använda i palliativ vård? Går det att påvisa att 

enkäterna leder till en individuell förbättring av vårdkvaliteten för patienten? Påverkas 

vårdens kvalitet om WHO:s definition av en värdig vård förtydligas och fastställs?  Finns i 

den palliativa vården en prioritering att förena Rationalitet med Humanitet?  
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Bilaga 1: 
 

Översikt – enkäter och samtal  i uppföljande syfte till patienter och anhöriga i palliativ hemsjukvård inom Stockholms Läns Landsting, våren 
2005. Tabellen visas endast i avidentifierad version, där grundinformation och kommentarer har raderats.  
 

Team 
 

Namn Adress Telefon  Enkät
till

Samtal 
med 

Avser Under 
vårdtid 

Efter 
dödsf 

Vecka  Månad År Not 

0    - 
x 
x 

 Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
x 

   
 
x 

 

1    - 
x 
x 

 Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
x 
 

   
 
x 

 

2       -
x 
x 

 Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
x 

 
  

x 

 

3           x
x 
- 

 Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x
x 

x

4        -
- 
x 

x 
x 
-  

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x 
 
x 

 
x 

x
 
x 

 

5         -
- 
x 

x 
- 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x 
 
x 

x
 
x 

 

6         x
- 
- 

- 
x 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x  
 

 
x 
 

x

7         x
- 
- 

- 
x 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x  
 

 
x 

x x Både
månads- 
och 
veckovis 

8          -
- 
- 

x 
- 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x Olika
frekvens 

 

9       -
- 
x 

- 
x 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
x 
 

 
 
 

 
x 

 

 



Team Namn Adress  Telefon  Enkät 
till 

Samtal 
med 

Avser Under 
vårdtid 

Efter 
dödsf 

Vecka  Månad År Not 

10         -
- 
- 

- 
x 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 

 
x 

11           -
- 
- 

- 
x 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x 

12        -
- 
x 

 
x 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
x  

x 

 

13         -
- 
x 

- 
- 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
 

 
x 

 

14         -
- 
x 

- 
- 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

  
x 

 

15         -
- 
x 

- 
- 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

 
 
x 

 
x 

 

16    x 
- 
- 

- 
x 
- 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x      
x 

x

17           x
- 
- 

- 
x 
- 
 

Patient 
Anhörig 
Patient + Anhörig 

x
x 

x

 



 

Bilaga 2: WHO:s aspekter / kodlista. Ord och begrepp som förekommer i enkätfrågorna till patienter    
 (OBS! Frågor till anhöriga finns på annan lista, men är inte med som bilaga.)  
X= en viss företeelse/ ”något” Ö= Öppen fråga * ID-uppgifter/bakgrundsinformation 
                 
Fysiska  Psykiska Existensiella Sociala 
Behandling (om motsvarade patientens 
förväntningar) 

   Ansvar

Behov (av X - fått stöd/hjälp) Behov (av X – stöd/hjälp) Behov (X – stöd/hjälp) Behov (X – stöd/hjälp) 
Bemötande (av läkare) Bemötande (av läkare) Bemötande (av läkare) Bemötande (av läkare) 
Bemötande (av personalen) Bemötande (av personal) Bemötande (av personal) Bemötande (av personal) 
Bemötande (av sjuksköterska) Bemötande (av sjuksköterska) Bemötande (av sjuksköterska) Bemötande (av sjuksköterska) 
Bemötande (av undersköterska) Bemötande (av undersköterska) Bemötande (av undersköterska) Bemötande (av undersköterska) 
Fungerat bra under vårdtiden (Ö) Delaktighet (i beslut) Egen uppfattning hos patienten (personalens 

respekt för) 
Bemötande (telefonkontakt) 

Förslag till förbättringar (Ö) Delaktighet för patienten (respekteras av 
personalen) 

Fungerat bra under vårdtiden (Ö) Besök tillräckligt ofta (från ASIH) 

Förväntningar (Ö) Egen styrning (av vården) Förslag till förbättringar Bry sig  + Visa intresse (personalen) 
Förväntningar som patienten har (om X 
motsvarar) 

Fungerat bra under vårdtiden (Ö) Förtroende (för personalens kompetens) Civilstånd* 

Hjälp (fått önskad - med X)  Få den vård som patienten själv anser sig 
behöva 

Förtroende/Tillit (för läkaren) Delaktighet (hur den fungerar för de 
anhöriga) 

Hur hanterar (personal X) Förslag till förbättringar (Ö) Förväntningar (om X motsvarar) Delaktighet för patienten (fysiskt 
närvarande i gemensam syssla) 

Illamående (hur mycket) Förväntningar som patienten har på vården 
(om verkligheten motsvarade) 

Hjälp (fått önskad - med X) Delaktighet för patienten (genom att bli 
informerad) 

Information till patient (om behandlingar) Hjälp (fått önskad - med X) Hur hanterar personal (X) Deltagande (i beslut) 
Information till patient (om egenvård) Hur hanterar personal (X) Insatser (nöjdhet) Engagemang (från personalen) 
Information till patient (om mediciner) Inflytande  Integritet (om personalen respekterar

patientens) 
 Fungerat bra under vårdtiden (Ö) 

Information till patient (om resultatet av 
behandlingar) 

Insatser (nöjdhet) Livskvalitet (bästa tänkbara till sämsta 
tänkbara)  

Förklaringar så att patienten förstår (som 
personalen använder/ger) 

Information till patient (om resultatet av 
behandlingar) 

Kunna påverka (X) Mat (ritual) Förslag till förbättringar (Ö) 

Information till patient (om resultatet av 
undersökningar) 

Känna/Känsla av (X) Rekommendera andra (ASIH) Förväntningar som patienten har (om X 
motsvarar) 

Information till patient (om 
undersökningar) 

Livskvalitet (bästa tänkbara till sämsta 
tänkbara)  

Respekt (för patients integritet) Gemenskap  

Insatser (nöjdhet) Mat (känna aptit, lust att äta) Synpunkter (fått lämna egna) Hjälp (sociala behov tillgodosedda) 

 



Livskvalitet (bästa tänkbara till sämsta 
tänkbara)  

Missnöjd särskilt med (Ö) Uppriktighet Hur hanterar personal (X) 

Mat (smak) Nöjd (med X) Välbefinnande (om personalen frågar) Högläsning (om patienten deltagit i 
aktivitet) 

Omhändertagande av patient (kompetens)  Nöjd särskilt med (Ö) Värdighet (i vården) Information (om tillräcklig vid inskrivning) 
Omvårdnad Om patienten haft en negativ inställning till 

ASIH (om ändrat uppfattning) 
Värdigt slut (efter dödsfall) Insatser (nöjdhet med X)   

Oro/ångest (fått hjälp med) Oro/ångest (hur hanteras psykosocialt stöd) Ärlighet (i information) Inskrivningstid* 
Oro/ångest (hur mycket) Påverka/ändra – möjlighet till (planerade 

besök från ASIH)  
Överensstämmelse (förväntningar - 
verklighet) 

Kontakt (om patienten tycker det är för 
många i personalen som kommer) 

På vilket sätt - patienten har fått hjälp 
med smärtor 

Rekommendera andra (ASIH)  Kön* 

Rekommendera andra (ASIH) Sakna något (Ö)  Livskvalitet (bästa tänkbara till sämsta 
tänkbara)  

Smärtlindring (om tillräcklig) Tid (upplevd)  Man eller kvinna* 
Smärtor (hur mycket) Tillgänglighet (när patient har behov av 

kontakt/hjälp/stöd) 
 Mat (måltiden, situationen) 

Tid (biologisk  +”klocktid” mottagen) Tillräckligt av (X)  Medkänsla (som förmedlas till patienten)  
Tillgänglighet (apparatur) Tryggt/lugnt (på avdelningen)   Omtanke + Omsorg (från personalen) 
Tillgänglighet (av personal) Upplevelse av (X)  Personal kommer (tillgänglighet) 
Träffa läkaren (när patienten önskar) Tvekan inför (att kontakta/ringa)  Patientenkät* 
Utredning (om motsvarade pat förv) Välbefinnande (om personalen frågar)  Planering av vård för patient (delaktighet) 
Vård (medicinsk) Önskemål (Ö)  Pyssel/ gemenskap (om patienten deltagit)  
Välbefinnande (om personalen frågar) Överensstämmelse (förv- verkl)  Rekommendera andra (ASIH) 
   Samtal (nöjdhet med – att tala om 

sjukdom/situation) 
   Stöd (enl patientens önskan + psykosocialt) 
   Stöd (till närstående) 
   Tid (social, som personalen avsätter) 
    Tillgänglighet (telefontid) 
   Tillsammans med patient (delaktighet ) 
    Uppgiftslämnare*
    Vårdplats*
    Vårdtid*
   Välbefinnande (om personalen frågar) 
   Ålder* 
 

 



 

Bilaga 3: Exempel på kodning, WHO  

 

Tabell 4a.Tabellen visar en fråga av generell karaktär som innehåller alla aspekter. 
 

 
Aspekt
FPES* 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

FPES 16 Upplever Du att Du har blivit 
bemött med respekt och 
omtanke under vårdtiden? 
 

 Ja 
 I stort sett 
 Nej    

P  14 

 

* Kodningen är gjord efter kodlista. Frågan mäter upplevelsen av (P) ett bemötande (FPES) 

som gäller faktorerna respekt (E) och omtanke (S)  

 

Kommentar: Många av frågorna anger inte i vilket sammanhang eller situation som frågan är 

menad att följa upp. I det fallet framstår frågan som en generell uppföljning av en viss 

kvalitetsfaktor som förväntas uppstå ”i allmänhet” eller ”när som helst”. Även om frågan 

undersöker respekt och omtanke utgör ”vårdtiden” ett vitt tidsbegrepp som inrymmer otaliga 

situationer. Svarsalternativet ”I stort sett” ska gardera för variationer, men det ger ingen 

möjlighet att fånga vad som var bra eller dåligt.  Den mekaniska kodningen anger att fyra 

aspekter tas upp – trots att frågan – betraktad ur ett rimligt perspektiv inte avser att undersöka 

alla aspekterna. 

 

 
Tabell 4b. Tabellen visar en fråga som behandlar två aspekter. 
 

 
Aspekt
FPES* 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

FP 11 Genomsnittlig smärta  
det sista dygnet? 
 

 Skattning 
1-10 

P ESAS 17 

 

*Kodningen är gjord efter kodlista. Frågan mäter smärta (F) och (P)  

 

Kommentar: De frågor som preciserar sig mer noggrant och som direkt hänvisar till en 

specifik situation ur vars perspektiv frågan ska ses – är de enda frågor som säkert talar om vad 

som mäts. Exemplet visar en ESAS-fråga med kortfattad text som frågar efter genomsnittlig 

fysisk smärta det sista dygnet.  Frågan kan med en mekanisk kodning dock uppfattas som att 

den även frågar efter psykisk smärta. Frågan kodas med aspekterna FP. 

 



Bilaga 4: Exempel på kodning, KUPP   
 
 
Tabell 5a. Tabellen visar en bemötandefråga som nämner två kvalitetsfaktorer – där endast 
den faktor som bedöms som huvudsaklig faktor kodats.   
 

KUPP
kod* 
 
 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

1. H 
2. ID 
3. R 
 

16 Upplever Du att Du har blivit 
bemött med respekt och 
omtanke under vårdtiden? 
 

 Ja 
 I stort sett 
 Nej    

P  14 

 

*Kodning: 1.Humanitet, 2.Identitetsorienterat förhållningssätt, 3.Respekt 

 

Kommentar: I exemplet ovan har frågans innebörd först fastställts. Frågan behandlar om 

patienten har blivit bemött med respekt och omtanke under vårdtiden. Det är kvaliteten i 

bemötandet som undersöks. Bemötandet – som är social händelse, tillhör området Humanitet 

men står inte omnämnd som en av värdefaktorerna. Enligt KUPP-boken framstår bemötandet 

ändå som förekommande inom de flesta värdefaktorer tillhörande området Humanitet. Olika 

kvalitetsbärande faktorer påverkar kvaliteten i bemötandet. Exemplet undersöker hur 

kvalitetsfaktorerna respekt och omtanke har upplevts av patienten. Respekt är enligt KUPP-

boken en värdefaktor som ingår i Identitetsorienterat förhållningssätt.  

 

Omtanke står inte omnämnd i KUPP-bokens förklaringar av värdefaktorer men med en 

empatisk tolkning tillhör omtanke värdefaktorn Engagemang, med utgångspunkt från vad 

KUPP-boken säger om innehållet: ”Intresse och engagemang för patienten som person, 

patientens önskemål och behov samt för patientens besvär och/eller sjukdom.” (s. 29). 

Närliggande synonyma betydelser som exempelvis att ”bry sig” som i frågan: ASIH:s 

personal bryr sig om mig,  har med samma resonemang kodats att tillhöra värdefaktorn 

Engagemang.  

 

I kodningen med KUPPs värdefaktorer har ambitionen varit att kategorisera frågorna så att 

varje fråga får en huvudsaklig faktor, för att på så sätt avgränsa studiens djup och omfattning 

(avgränsningen omnämns i metodvalet) I detta exempel avgörs att det är respekt som får råda 

över omtanke eftersom respekt: 1. nämns först, 2. finns klart och tydligt med i KUPP-bokens 

förklaringar. I det fall att frågan endast handlat om omtanke, hade den kodats som nämns i 

stycket ovan, med E som står för Engagemang. 

 



Tabell 5 b. Tabellen visar exempel på en fråga som inte kodats ordagrant. 
 
KUPP 
Kod* 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

1. H 
2. SK 
3. A 

22 Har Dina anhöriga och 
bekanta fått den information 
som de önskat?

 Ja 
 Nej  
 Vet ej 

P KUPP 2 

 

* Kodning: 1.Humanitet, 2.Socio-kulturell atmosfär, 3.Anhöriga och vänner. 

 

Kommentar: I detta exempel tillfrågas patienten om dennes anhöriga och bekanta fått den 

information som de önskat. Vid ett första påseende verkar det uppenbart att frågan ska kodas 

under värdefaktorn Information men det finns också en möjlighet att koda den under 

värdefaktorn Anhöriga och vänner. Efter att ha kontrollerat KUPP-bokens förklaringar har det 

sistnämnda valts eftersom det framgår av förklaringarna att Anhöriga och vänner innefattar 

bemötandet som dessa får av personalen, medan Information handlar om information till 

patienten före och efter olika sjukvårdande åtgärder och bemötandet patienten får av 

personalen. Därför formuleras avsikten med frågan till: Frågan undersöker om patientens 

anhöriga och bekanta bemötts så att de fått den information som de önskat.  

 

Frågan är också ett exempel på en fråga som väcker en undran över dess innehåll. Patienten 

förväntas ha kännedom om huruvida anhöriga och bekanta blivit informerade som de önskat. 

Kanske är tanken att patienten själv ska ställa den frågan till de som är berörda? Dessa 

funderingar är en slags värdering av frågan. Liknande tankar har ofta uppstått under 

kodningsarbetet men en medvetenhet har funnits om att en sådan värdering inte får påverka 

hur frågan kodas. 

 

Tabell 5c. Exempel på fråga där kodtillhörighet tydligt framgår.  

KUPP 
Kod* 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Team-
ID 

1. H 
2. SK 
3. M 

27 Har Du deltagit i 
musikstunder på fredagar? 

 Ja 
 Nej  
 Har ej 

känt till dem

P KUPP 1 

 

* Kodning: 1.Humanitet, 2. Socio-kulturell atmosfär, 3. Meningsfull förströelse/sysselsättning 

Kommentar: Frågan undersöker om patienten har deltagit i musikstunder på fredagar, vilket är 

en social aktivitet. Då värdefaktorn tydligt framgått har kodtillhörigheten varit självklar. 

 



Tabell 5 d. Tabellen visar en fråga som vid kodningen  omformulerats  

 
KUPP 
Kod* 

Fråge-
nr 
 

Fråga Svars-
alternativ 

Anhörig 
Patient 

Kvalitet- 
system 
 

Tea
m-
ID 

1.H 
2.SK 
3.G 

10 Tycker du att det är lätt att 
komma fram till SAH-
personalen på telefon när du 
behöver det? 
 
 
 
 

 Mycket 
lätt  
 Lätt  
 Ganska 

svårt 
 Mycket 

svårt  
 Omöjligt 
 

Kommentar:
…. 

P  16 

 

* Kodning: 1. Humanitet, 2. Socio-kulturell atmosfär, 3. Generell atmosfär. 

 

Kommentar: Frågan är ställd med avsikten att undersöka om patienten upplever att det är lätt 

att komma fram till ASIH-personalen på telefon när patienten behöver det. Frågan mäter 

därför tillgängligheten, som enligt KUPP-boken tillhör värdefaktorn Generell atmosfär. 

 

 

Studien har i kodningen utgått från förklaringar i KUPP-boken, underliggande nedanstående 

aspekter. De omnämns som viktiga i mötet mellan patient och personal: (s 29-30) 

 

Identitetsorienterat förhållningssätt:  Socio-kulturell atmosfär 

 

  intresse och engagemang     social samvaro  

  medkänsla     avskildhet  

  egna känslor     hemlik miljö  

  ömsesidig förståelse      att påverka rutiner  

  ömsesidig respekt      att uppleva en vårdmiljö  

  ömsesidig tillit        som kännetecknas av 

  ömsesidig öppenhet  och uppriktighet    en god generell atmosfär 

  ”vårdarens personliga stil”  

  att patienten vet vem som är ansvarig  

    för hans eller hennes vård  

  att  hålla samma nivå    

  samarbetsklimat 

 



Bilaga 5: Ord- och begreppsförklaringar 

 
 
Evidensbaserad metod: som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.  
Källa: Socialstyrelsen. (2004). God vård vid livets slut, 89.  
 
Hemsjukvård: Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och där 
ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden..  
Källa: Socialstyrelsen. Termbanken: www.sos.se/terminologi. Besökt: 2005-05-25. 
 
Hospice: Vårdform som har sitt ursprung i hospicerörelsen som startades i London 1967 som 
en reaktion på begränsningarna i den högteknologiska medicinens möjligheter att ta sig an 
svårt sjuka patienter med kort förväntad överlevnad. Hospicerörelsen ansåg det nödvändigt att 
kombinera medicinskt tekniska framsteg med optimal vård och omsorg. Kännetecknade för 
hospicevården är helhetssynen på patienten.  
Källa: Kaasa, S. (Red.) (2001). Palliativ behandling och vård, 13-14. 
 
Kvalitet: Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 
förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov (SS-ISO 8402,1994). 
Källa: SOSFS 1998:8. Bilaga: Begrepp, termer och definitioner, 6.  
 
Kvalitetsindikatorer: är synonymt med kvalitetsmått. K. används för att mäta och följa upp 
måluppfyllelsen i syfte att synliggöra kvaliteten för olika intressenter.  
Källa: Socialstyrelsen & Sveriges Kommuner och Landsting. (2005) Vilka resultat uppnår 
vård och omsorg för individerna, 10.  
 
Kvalitetssystem: Organisatorisk struktur, rutiner, processer och resurser som är nödvändiga 
för ledning och styrning av verksamheten med avseende på kvalitet (SS-ISO 8402,1994). 
Kvalitetssystemet bör inte vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppfylla 
kvalitetsmålen. Vid kontrakts- och bedömningssituationer och i de fall då det föreligger 
myndighetskrav kan det krävas att man visar att kvalitetssystemet fungerar.  
Källa: SOSFS 1998:8. Bilaga: Begrepp, termer och definitioner, 7. 
 
Människovärdet: människans inneboende värdighet Människovärdet härrör sig från 
grekiskans ”det som är” = tillvarons egentliga grund. Varje människa har ett egenvärde knutet 
till sin existens, inte till det hon är eller gör. Människan är ett mål i sig, inte ett medel. 
Källa: Bischofberger, E. Föreläsning 2002-12-12. 
 
Operationalisering: Den process där den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera 
operationella indikatorer: detaljerade beskrivningar hur man tänker mäta fenomenet ifråga. 
Ett och samma teoretiska begrepp kan operationaliseras på många olika sätt.  
Källa: Esaiasson, P., m.fl. (2004). Metodpraktikan, 57. 
 
Palliativ (vård/omsorg): som tar bort symtomen men inte botar. Vedertaget att gälla vård 
avseende svårt sjuka och döende patienter. Palliativ vård ska tillgodose fysiska, psykiska, 
sociala och andliga behov. Den ska också ge anhöriga stöd. Lat: pallium = mantel; en 
kärleksfull vård och omsorg som omsluter den döende.  
Källa: Bischofberger. Föreläsning 2002-12-12.  
 
Öppen/sluten vård: Öppen vård avser vård som inte ges under intagning på sjukhus. Sluten 
vård avser vård som ges under intagning i vårdinrättning.  
Källa: SOSFS 1996:32. Informationsöverföring och samordnad vårdplanering, 2. 
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