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ABSTRACT 

Det blir allt fler av kategorin äldre idag, och allt fler av dem avslutar sina liv på ett särskilt bo-

ende, till exempel ett sjukhem. Vissa av dessa sjukhem har riktlinjer för palliativ vård och om-

sorg, andra får klara sig utan. Sjukhemmet i vår studie är ett av dem som arbetar utan direktiv. 

Forskningen inom palliativ vård och vård i livets slutskede belyser både de medicinska, omvård-

nadsmässiga, etisk/filosofiska och tvärkulturella aspekterna. Forskningen kring vårdtagare och 

anhöriga, deras erfarenheter och behov är omfattande. Det föreligger också forskning om sjuk-

sköterskornas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård. Syftet med vår studie är att ur ett 

socialt perspektiv belysa omsorgsgivarnas situation och beskriva deras upplevelser av att ge vård 

och omsorg i livets slut. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av undersköterskor och vård-

biträden på ett sjukhem. Resultatet visar bland annat att personalen på sjukhemmet har ett stort 

behov av att prata om sina upplevelser och känslor när någon boende har avlidit. De upplever 

också att en av de viktigaste faktorerna för en god död att de boende inte dör i ensamhet. Vi tror, 

att om det fortsätter att vara fler och fler som dör på de svenska sjukhemmen så måste personalen 

få tillgång till helt andra förutsättningar och större krav måste ställas på adekvat utbildning och 

regelbunden handledning. 
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1 Introduktion 
1.1 Inledning 

I samband med Ädelreformens genomförande 1992 lades flertalet långvårdsavdelningar ned. 

Detta innebar att patienter som tidigare vårdats på dessa avdelningar nu överfördes till kom-

munernas särskilda boenden. Detta ställde väsentligt högre krav på medicinska, tekniska och 

omvårdnadsmässiga insatser på t ex sjukhemmen (Socialstyrelsen, 1996, s 10, 20). Reformen 

har således medfört att äldre personer ofta lämnar sjukhusen med kvarstående vårdbehov, 

vilket ställer mycket stora krav på både den kommunala äldreomsorgen och de anhöriga. De 

senaste åren har många kommuner fått dålig ekonomi och besparingarna inom bland annat 

äldreomsorgen har på många håll inneburit att det blivit svårare att bli beviljad särskilt boende 

(Hammarström, 2004, s 52). Detta innebär att endast äldre med stora fysiska vårdbehov blir 

beviljade plats på sjukhem. Statistik från Socialstyrelsen visar att trenden är den att vistelseti-

den på sjukhemmen blir allt kortare (http:// www.sos.se/FULLTEXT/110/2001-110-19/ 

2001-110-19.pdf). Det innebär alltså fler dödsfall per år på sjukhemmen vilket rimligtvis 

borde ställa andra och högre krav på personalen.  

 

Forskningen inom palliativ vård belyser både de medicinska (Hanratty & Higgins, 1997), om-

vårdnadsmässiga (Danielsson, Hugoson, Larsson, Pettersson & Sjöberg, 1998), etisk/filoso-

fiska (Sandman & Woods, 2003; Öhlén, 2001) och tvärkulturella aspekterna (DeMarinis, 

1998). Forskningen kring vårdtagare och anhöriga, deras erfarenheter och behov är omfat-

tande (Forssell, 1999; Mezey, Miller & Linton-Nelson, 1999; Whitaker, 2004). Däremot är 

omsorgsgivarnas, d v s undersköterskornas och vårdbiträdenas perspektiv inte lika väl utfors-

kat. Vi vill, ur ett socialt perspektiv, belysa omsorgsgivarnas situation och beskriva deras 

upplevelser av att arbeta med äldre människor i livets slutskede.  

 

Författarnas ömsesidiga intresse för vård i livets slutskede har delvis samma, delvis vitt skilda 

orsaker. En av oss har arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen och där varit delaktig i 

vård i livets slutskede. Eftersom dessa erfarenheter enbart varit positiva har intresset för äm-

net väckts ytterligare. Den andra av oss har inga professionella erfarenheter av vård. Däremot 

har personliga erfarenheter och upplevelser gjort att frågor om hur vårdpersonal klarar av och 

orkar med detta arbete har väckts. Dessutom har ytterligare intresse hos oss båda väckts under 

utbildningen. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

När det handlar om människor som arbetar nära döden så utgår vi från att detta arbete väcker 

många känslor och funderingar hos personalen. Vårt syfte med denna studie är att belysa de 

upplevelser som omsorgspersonalen på ett sjukhem har av att ge vård och omsorg till män-

niskor i livets slutskede och hur detta arbete påverkar dem.   

 

Dagens forskning belyser de medicinska, omvårdnadsmässiga, etisk/filosofiska, sociala och 

tvärkulturella aspekterna av vård i livets slutskede. Vår uppfattning är att forskningen kring 

vårdtagare/omsorgstagare och anhöriga, deras erfarenheter och behov är omfattande. Det fö-

religger också forskning som tar upp den palliativa vården ur sjuksköterskornas perspektiv. 

Den beskriver bland annat attityder hos sjuksköterskor i palliativ vård och de olika förhåll-

ningssätt som råder (Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002). Andra undersöker 

stress hos sjuksköterskor i palliativ vård (McNeely, 1996; Wilks & Beale, 2001). Ternestedt 

(1998) samt Hanratty och Higgins (1997) tar bland annat upp frågan om hur personalen orkar 

med att arbeta med svårt sjuka och döende. Vi saknar dock forskning som tydligare belyser 

undersköterskors och vårdbiträdens upplevelser, känslor och behov. Därför tänker vi intervjua 

representanter ur dessa båda personalgrupper på ett utvalt sjukhem med följande frågeställ-

ningar: 

• Hur upplever omsorgspersonalen arbetet och kontakten med den döende? 

• Vilka känslor väcker arbetet med vård i livets slutskede hos omsorgspersonalen? 

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Palliativ vård 

Den lindrande vården i livets slutskede som tar vid när den rehabiliterande vården inte längre 

ger resultat brukar man kalla ”palliativ vård”. Ordet palliativ kommer av latinets pallium som 

betyder kappa eller täcke. Palliativ vård innebär alltså att ”täcka över” symtomen hos den dö-

ende genom vård ”vars främsta eller enda syfte är att främja patientens välbefinnande” 

(Twycross, 1998, s 10). Nationalencyklopedin definierar begreppet palliativ vård som ”aktiv 

helhetsvård av personer med sjukdomar där bot inte längre är att vänta” (http://www.ne.se). 
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Enligt Kommittén om vård i livets slut (SOU 2001:6, s 55)  rymmer den palliativa vården fyra 

hörnstenar;  

• Symtomkontroll 

• Samarbete 

• Kommunikation och relation 

• Stöd till närstående 

 

Med symtomkontroll avser man att lindra smärta och andra svåra symtom som patienten har, 

med samarbete avser man ett mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation syf-

tar till en god inbördes relation och kommunikation som skall råda inom arbetslaget samt 

mellan arbetslaget och patienten och dennes närstående. Den sista hörnstenen avser stöd till 

närstående under sjukdomen och vid dödsfallet och den inriktar sig på att man bör erbjuda de 

anhöriga att medverka i vården och att själva få stöd under sjukdomstiden och efter dödsfallet. 

 

1.3.2 Vård i livets slutskede 

När vi i inledningen av intervjuerna definierade för informanterna vad vi menade med vård i 

livets slutskede avsåg vi framför allt att precisera vilken tid vi talade om; att vi talade om den 

tid då man om en boende faktiskt kunde säga att han eller hon är döende. 

 

1.3.3 Omsorgsgivare 

Detta begrepp har vi inte lyckats finna någon vedertagen definition för i vetenskaplig bemär-

kelse, men det vi avser med begreppet omsorgsgivare är i denna fallstudie vårdbiträden och 

undersköterskor. 

 

1.3.4 En god död 

Begreppet ”God död” myntades av den amerikanske psykiatern Avery Weisman. Han utfor-

made ett antal frågor att använda som utvärdering vid vård i livets slut. Detta har föranlett att 

forskare specificerat dessa till en rad punkter som återfinns nedan (Widell, 2003, s 26). 

 

Idéerna om en god död är antagligen många. Det kan naturligtvis vara en mycket individuell 

upplevelse. Både Qvarnström (1993) och Bauman (1994) skriver om människors tankar kring 

sin egen dödlighet. Ternestedt (1998) skriver att för att kunna möta en döende människas be-

hov krävs en öppenhet inför varandras livserfarenheter och livsstilar. Bara den som är döende 
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vet vad som är en god död för just henne, och även för den döende kan det vara svårt att veta 

och känna riktigt hur man vill ha det. I många definitioner, inte olikt de fyra hörnstenarna som 

presenteras ovan, ingår dessa kriterier i begreppet en god död (s 27): 

• Att ge god symtomlindring 

• Att stötta anhöriga och göra dem delaktiga i vården 

• Att utöva vården i en så hemlik miljö som möjligt 

• Att öka livskvalitén för den som är sjuk och dennes familj 

• Att arbeta i team 

 

Slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets slutskede Döden angår oss alla. Värdig 

vård i livets slut (SOU 2001:6) säger att man bör främja att personen skall vara självbestäm-

mande ända till livets slut (s 63).  

 

Andra idéer om den goda döden och dess innebörd säger att man bör dö i sömnen, att man bör 

fortsätta med sitt vanliga liv så långt det är möjligt och att man bör förbereda sin död och 

summera sitt liv. Men också att man bör vara försiktig med att konkretisera vad en god död 

innebär eftersom det är en individuell och specifik upplevelse (Sandman, 2003 s 37).  

 

Brülde (2003 ) skriver om lidandets orsaker och om fem olika sorters lidande i livets slutskede 

(s 60).  

• Själva sjukdomen i sig innebär ofta olika begränsningar som i sin tur ligger till grund för 

lidande. 

• Fysiska eller mentala effekter av behandlingen, t ex strålbehandling. 

• Relationellt lidande som kan bero på kränkningar, exkluderanden, ignoreranden osv. Hit 

hör lidande till följd av ensamhet och isolering. 

• Storskaliga, institutionella faktorer, t ex att man inte själv kan välja var man ska dö. 

• Psykologiska orsaker, t ex personlighetsdrag, värderingar mm. 

 

2 Metod och genomförande 
Eftersom vi helt förutsättningslöst ville undersöka och belysa personalens upplevelser av sitt 

arbete med vård i livets slutskede valde vi att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer. 

Vi utgår från definitionerna av en del begrepp som vi anser vara relevanta för vår uppsats: 

palliativ vård, vård i livets slutskede, en god död. 
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Vi har genomfört åtta kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes på ett sjukhem i Stockholms 

län där man har stor erfarenhet av att vårda döende; år 2003 avled 35 % av de boende, år 2004 

avled 67 % av de boende. Intervjuerna hade formen av halvstrukturerade intervjuer, baserade 

på en intervjuguide. Vi delade upp intervjuerna mellan oss och genomförde dem på egen 

hand. Detta för att vi skulle få ett så intimt och avspänt samtal som möjligt eftersom ämnet är 

av en känslig karaktär. Intervjuerna har spelats in på band och sedan transkriberats till text. Vi 

har dock valt att avgränsa oss till att intervjua enbart omsorgspersonal, dvs. vårdbiträden och 

undersköterskor. Denna avgränsning gör vi dels för att det föreligger tidigare forskning som 

utgår från sjuksköterskornas perspektiv, dels för att det är vår uppfattning att det är omsorgs-

personalen som står närmast vårdtagarna på ett sjukhem, lär känna dem bäst och tillbringar 

mest tid med dem. Denna uppfattning baseras dels på erfarenheter som en av oss har av arbete 

som undersköterska på ett äldreboende, men även på de erfarenheter vi båda har av att besöka 

anhöriga på sjukhem. 

 

2.1 Design och ansats 

Eftersom vi ville undersöka vilka känslor som väcks hos omsorgspersonalen som arbetar med 

vård i livets slutskede, ta reda på vilka upplevelser och tankar som arbetet i dödens närhet 

väcker samt ta del av deras livsvärld bedömdes ett kvalitativt arbetssätt vara det som lämpade 

sig bäst. Kvalitativa metoder är lämpliga att använda om man vill veta mer om människors 

egenskaper, känslor, upplevelser o s v (Malterud, 1998, s 33). Enligt Kvale (1997) är syftet 

med den kvalitativa forskningsintervjun att ta del av en annan persons livsvärld samt att ”be-

skriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” (s 34).  

 

Studien har en induktiv ansats såtillvida att vi har velat ta del av och analysera omsorgsperso-

nalens upplevelser av arbetet med vård i livets slutskede på sjukhemmet utan att utgå från 

någon teoretisk referensram eller några antaganden. Vi har istället försökt vara så förutsätt-

ningslösa som möjligt. Vi är dock medvetna om att man inte kan vara helt förutsättningslös 

och har därför eftersträvat att fortlöpande under arbetets gång påminna oss om och synliggöra 

vår förförståelse och våra föreställningar om de fenomen vi valt att studera (Eliasson, 1995, 

s 119). 

 

 8



2.2 Intervjuerna 

2.2.1 Urval 

Urvalet av intervjupersoner är baserat på råd från enhetschefen på sjukhemmet, detta med 

anledning av att vi ville veta att det var personer som hade lätt för att prata och som kunde 

uttrycka känslor och tankar. Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjupersonerna är  

personer som har lust att förmedla sina upplevelser och dela med sig av sin livsvärld (U. Fo-

rinder, personlig kommunikation, 14 mars 2005). Intervjupersonerna har valts ut så att urvalet 

blir representativt för flera personalkategorier inom sjukhemmet, det är således inte något 

slumpmässigt urval. Dock har vi försökt att få en viss bredd i studien genom att ha varierade 

åldrar, olikartade etniska bakgrunder, differentierade erfarenheter i form av år i yrket och an-

tal år på nuvarande arbetsplats. Med anledning av det fåtal män som arbetar på detta sjukhem 

har vi inte beaktat den genusaspekt som kunde ha varit intressant i studien.  

 

2.2.2 Intervjuernas genomförande 

Vi skickade i god tid före intervjutillfällena ut en förfrågan till informanterna med fullständig 

information om vad intervjuerna skulle handla om för att förbereda för eventuella känsliga 

frågor och för att möjliggöra för informanterna att tacka nej. Vi intervjuade samtliga infor-

manter på deras arbetsplatser, men i avskildhet i en miljö där intervjupersonen gavs möjlighet 

att vara förtrolig och prata ostört. Vi valde att genomföra intervjuerna på tu man hand, det vill 

säga att vi delade upp personerna mellan oss och intervjuade dem på varsitt håll och vid olika 

tillfällen. Vi använde oss av en intervjuguide (bil 1) med frågor om bland annat vilka känslor 

som väcks när man arbetar med människor som snart ska dö, hur det påverkar en som person 

samt glädjeämnen i arbetet. En annan fråga var vilket stöd och vilken hjälp man får respektive 

skulle vilja ha i arbetet med vårdtagare i livets slutskede. Intervjuerna tog mellan 45-60 mi-

nuter och vi upplevde att informanterna var uppriktigt intresserade av att dela med sig av sina 

känslor och upplevelser och att vi verkligen fick ta del av deras livsvärld. Ett tecken på att en 

intervju är kvalitativ och att ett verkligt ”möte” har ägt rum är att intervjuaren själv blir berörd 

(U. Forinder, personlig kommunikation, 14 mars 2005). Vi upplevde båda två att vi blev be-

rörda av de berättelser vi fick höra. Flera av informanterna var också tacksamma för att de 

fick komma till tals, att någon var intresserad av deras erfarenheter och känslor. 

 

2.2.3.1 Transkribering 

Eftersom vi hade delat upp intervjuerna mellan oss skrev var och en ut sina egna intervjuer. 

Vi kom i förväg överens om hur utskriften skulle ske. Vi bestämde oss för att göra utskriften 

 9



så ordagrann som möjligt. I en del fall då informanten inte hade svenska som modersmål gav 

vi dock utrymme för vissa språkliga korrigeringar för att texten skulle bli mera läsbar. Vi är 

dock medvetna om att detta förfaringssätt skulle kunna inverka på studiens reliabilitet. Vi har 

även skrivit ut skratt, pauser mm.  

 

2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten i en intervjustudie hänför sig till om man undersöker det man säger sig vilja un-

dersöka. En intervjustudies reliabilitet hänför sig till tillförlitligheten i materialet, särskilt i 

relation till ledande frågor eftersom dessa oavsiktligt kan inverka på svaren (Kvale, 1997, s 

213). I vår studie är syftet att belysa de upplevelser som personalen på ett sjukhem har av att 

ge vård och omsorg till människor i livets slutskede samt hur detta påverkar dem. För detta 

ändamål har vi valt den kvalitativa forskningsintervjun som metod. Vi har utgått från en inter-

vjuguide (bil 1) som legat som bas för halvstrukturerade intervjuer. Vi har strävat efter att 

intervjuguiden ska innehålla ”öppna” frågor som ska underlätta för intervjupersonerna att 

svara berättande snarare än med bara ja eller nej. På grund av detta kan vissa frågor i intervju-

guiden uppfattas som ”ledande”. Vi har dock försökt hålla oss öppna för den intervjuades tan-

kar utan att komma utanför ramarna för uppsatsens syfte. För att öka reliabiliteten har vi spe-

lat in intervjuerna på band. Därefter har intervjuerna transkriberats till text. Eftersom intervju-

erna har genomförts av två olika personer så har författarna tagit del av de andra intervjuerna 

endast genom bandupptagning och utskrift. Vi har emellertid lyssnat igenom varandras och 

våra egna intervjuer ett flertal gånger och jämfört med utskriften. Vi har också genom hela 

tolkningsprocessen strävat efter att bibehålla fokus på studiens syfte och frågeställningar.  

 

En av författarna har gjort sin studiepraktik på sjukhemmet. Hon känner dessutom ett par av 

intervjupersonerna sedan ett par år tillbaka. För att försäkra oss om att relationen inte påverkar 

intervjuförfarandet har vi delat upp intervjupersonerna mellan oss så att ingen av oss intervju-

ade någon vi kände sedan tidigare.  

 

Något annat som skulle kunna påverka resultatet är urvalsförfarandet. Vi bad enhetschefen 

hjälpa oss att välja ut informanter. Detta med tanke på att hon känner dem bäst och vet vilka 

som tycker om att dela med sig av känslor och erfarenheter och som har lätt för att uttrycka 

sig. Dock skulle denna urvalsmetod kunna innebära att enhetschefen har valt ut den "bästa" 

och mest positivt inställda personalen. Vi har dock svårt att se vilka fördelar det skulle inne-

bära för enhetschefen eftersom vi inte talar om vid vilket sjukhem vi genomfört intervjuerna. 
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Två begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på vem som intervjuas är ”vård i livets 

slutskede” samt ”palliativ vård”. Vi var därför väldigt noga med att i intervjuns inlednings-

skede definiera vad vi avsåg med dessa (se definitioner, s 17-19). 

 

Wallén (1993) menar att de vanligtvis starka kraven på generaliserbarhet som råder inom ve-

tenskaplig forskning inte är lika uttalade inom samhällsvetenskap och humaniora. Där är det 

istället viktigt att förutsättningarna för generaliserbarhet diskuteras (s 118). Vad kan då på-

verka generaliserbarheten i vår studie? Denna studie kan sägas vara en fallstudie i så måtto att 

vi intervjuat personal på ett och samma sjukhem. De arbetar alltså under samma förhållanden, 

under samma ledning, med samma ekonomiska och personella resurser. Detta kan innebära att 

resultaten i studien är svåra att applicera på ett annat sjukhem. Dessutom är syftet med vår 

studie att undersöka informanternas upplevelser och känslor. Upplevelser och känslor är i 

regel svåra att generalisera eftersom de erfarenheter och den bakgrund varje människa har är 

unik. Kvale (1997) talar emellertid om ”analytisk generalisering” (s 210). Denna form av ge-

neralisering innebär att man som forskare gör en ”välöverlagd bedömning” om huruvida de 

resultat man kommit fram till skulle kunna generaliseras i en annan situation. Vi bedömer det 

som troligt att det resultat vi kommit fram till i vår studie skulle kunna generaliseras till andra 

sjukhem där man arbetar utan riktlinjer för vården i livets slutskede. 

 

2.4 Tolkning och resultatbearbetning 

När vi har tolkat och bearbetat vårt datamaterial har vi använt oss av den metod som presente-

ras av Malterud (1998, kap 8). Denna metod bygger i sin tur på Giorgis fenomenologiska 

analys. Malterud kallar själv sin metod för en ”pragmatiskt blandad procedur på detaljnivå 

med syfte att ge nybörjaren ett konkret ’recept’ på hur man genomför kvalitativ dataanalys” 

(s. 90). Denna procedur har sin bas i ett fenomenologiskt tänkande, och syftet är att få kun-

skap om informanternas erfarenheter inom ett förutbestämt område.  

 

Metoden består av fyra faser.  I den första fasen gäller det att bilda sig ett helhetsintryck av 

datamaterialet. I den andra fasen ska man hitta meningsbildande enheter. Den tredje fasen går 

ut på att abstrahera innehållet i de meningsbildande enheterna. I den fjärde fasen gäller det så 

slutligen att sammanfatta materialet.  
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2.4.1 Helhetsintryck 

Vi läste noggrant igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger för att skaffa oss ett hel-

hetsintryck och försöka höra informanternas röster. Vi ställde våra frågor till materialet och 

försökte hitta teman som passar för studiens syfte. Vi fann sju olika teman som vi förde med 

oss till nästa fas i metoden; personalens relationer med de döende, prata av sig, döendet – dö-

den, vikten av att ta farväl, bemöta anhöriga, dö ensam och egna känslor. 

 

2.4.2 Meningsbärande enheter 

Arbetet fortsatte med att skilja relevant från irrelevant. Materialet lästes igenom rad för rad för 

att hitta textavsnitt som gick att koda in under respektive tema från föregående fas. Kodningen 

gjordes på dator genom färgmarkering av texten, en färg för varje tema. Vi gick noggrant till-

väga för att upptäcka om vi behövde justera eller ändra något tema. Vid ett par tillfällen gav 

vi också samma meningsbärande enhet flera koder. Efter denna färgkodning konstruerades en 

datamatris som visuellt visar var de olika texterna hör hemma (figur 1). Denna matris använde 

vi framför allt för att få en överblick över mängden svar under respektive kod och för att 

kunna kontrollera om någon kod innehöll för lite svar för att kunna användas. Nästa moment 

bestod i att göra ett datadokument för varje kod och därefter kopiera in de meningsbärande 

enheterna under det tema till vilket vi kodat det. Nu fick vi alltså sju stycken dokument med 

lösryckta textsjok.  

 

 

 

Kod 

Informant 

IP1 

 

IP2 

 

IP3 

 

IP4 

 

IP5 

 

IP6 

 

IP7  

Att dö ensam   RAD 105: För 

det finns.. 

RAD 239:Och 

framför allt.. 

RAD 124: Det 

är att… 

RAD 62: Jag 

kan inte… 

RAD 27: Jag 

vill inte… 

RAD 115: Det 

värsta är… 

Prata av sig RAD 316: Att 

bara prata… 

RAD 64: Men 

man tänker… 

RAD 81: Då 

ville jag… 

RAD 99: Ja vi 

hjälps åt… 

RAD 297: 

Därför skulle 

jag… 

RAD 43: Vi 

har också… 

RAD 161: Men 

vi fick… 

RAD 135: 

Genom att 

prata… 

Bemöta anhö-

riga 

RAD 112: Set 

är när… 

  182: Men det 

är… 

RAD 33: Jag är 

lugn… 

 RAD 79: För at 

det… 

O.S.V.        

Figur 1 Matris för organisation av materialet. 
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2.4.3 Abstrahera 

Enligt Malterud skall materialet i detta skede delas in i subgrupper för att bli mer hanterbart 

(s 96). Vi ansåg dock inte att vi behövde göra denna undergruppering då vårt textmaterial var 

förhållandevis litet. Vi delade dock upp koden ”egna känslor” i två delar som vi istället be-

nämnde ”positiva känslor/upplevelser i jobbet” och ”negativa känslor/upplevelser i jobbet”. 

Detta innebar att vi nu istället fick åtta teman. Efter denna uppdelning fortsatte arbetet genom 

att ”kondensera och förtäta” innehållet under varje kod genom att översätta texten till en gene-

rell form (s 97). Texten gjordes alltså om från citat till kortare, mer beskrivande meningar. Ex: 

Under koden ”dö ensam” gjorde vi om ett citat (ett helt citat kunde ibland resultera i flera 

kondenseringar) till följande kondensering: Jag tycker inte att det är mänskligt att behöva dö 

ensam. Det ursprungliga citatet var: ”..det jag verkligen skulle vilja det är att ingen skulle 

behöva få dö själv. För det är för mig, det är, de äldre i mina ögon de har byggt upp samhäl-

let som det är idag. Ingen ska behöva, man ska inte behöva få dö själv, det är inte mänskligt. 

Ingen vill dö själv tror jag heller.” 

 

Eftersom texten i kondenseringen är lösryckt ur sitt sammanhang kan det ibland hända att det 

är svårt att härleda kondenseringen till rubriken. Så är t ex fallet med en del meningar under 

rubriken ”positiva känslor/upplevelser i jobbet”, där man ibland kan tolka kondenseringen 

som om den vore negativ i stället för positiv. 

 

2.4.4 Sammanfattning  

Den fjärde fasen går ut på att sätta ihop texten igen. Malterud kallar det för att rekontextuali-

sera (s 97). Detta har vi gjort genom att under respektive rubrik sammanfatta det som fram-

kommit i den abstraherade texten. För att belysa innehållet ytterligare har vi ur ursprungsma-

terialet hämtat citat som placerats in under sammanfattningarna. I denna fas gjorde vi också 

bedömningen att resultaten fortfarande känns trovärdiga och äkta i förhållande till de ur-

sprungliga intervjuerna. 

 

2.5 Etiska aspekter 

Ämnet döden och döendet väcker nästan alltid mycket känslor och tankar. Inte bara för dem 

som är direkt inblandade utan hos var och en av oss. Detta ämne kräver därför stor hänsyn och 

förbehållsamhet gentemot dem som är inblandade. Vår studie är av denna anledning uteslu-

tande inriktad på personalens upplevelser och vi har helt valt bort att blanda in boende och de 

anhöriga i studien.  
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Vi har intervjuat omsorgspersonal på ett sjukhem i en av Stockholms kranskommuner, men 

för att inte riskera identifiering av vare sig informanterna eller sjukhemmet som sådant, har vi 

valt att inte nämna sjukhemmet vid dess riktiga namn och att inte heller nämna vilken kom-

mun det handlar om. Med anledning av att vi i studien har inriktat oss på personalens upple-

velser och känslor, och på grund av urvalsmetoden för informanterna, kommer vi inte heller i 

samband med resultatet att presentera några namn eller mer ingående personuppgifter.  

 

I efterhand har vi fått väldigt positiva reaktioner från informanterna för att vi uppmärksammat 

dem och att vi valt att lyssna till deras upplevelser. 

 

3 Bakgrund 
3.1 Ädelreformen 

Ädelreformen genomfördes den 1 januari 1992. ”Den innebar att kommunerna fick ett samlat 

ansvaret för långvarig service, vård och omsorg till äldre och handikappade” (Socialstyrelsen, 

1996, s 7). Ädelreformen innebar också att kommunerna fick betalningsansvar för de patienter 

som är medicinskt färdigbehandlade inom såväl akutsjukvården som geriatriken. Detta inne-

bär att patienter som tidigare vårdades inom t ex geriatriken nu ”tagits över” av särskilda bo-

enden. I samband med reformen infördes i Socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §) en skyldighet 

för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre män-

niskor med behov av särskilt stöd. Till de särskilda boendeformerna hör ålderdomshem, ser-

vicehus, gruppbostäder och de sjukhem som överfördes från landstingen i samband med re-

formen. Bestämmelsen ersatte den tidigare skyldigheten för kommunerna att inrätta service-

hus. Genom att använda ett samlat begrepp för sådana särskilda boendeformer markerades att 

kommunerna har stor frihet i fråga om hur äldres behov av sådant boende, service och vård 

skall tillgodoses. Kommunerna fick även ett ansvar för hälso- och sjukvård (exklusive läkar-

insatser) samt för enklare handikapphjälpmedel i särskilda boendeformer. Den hälso- och 

sjukvård som ges i särskilda boendeformer betraktas efter reformen som öppen hälso- och 

sjukvård. Efter överenskommelse med landstinget har kommunerna även möjlighet att överta 

ansvaret för hemsjukvård i den enskildes hem (Socialstyrelsen, 1996, sid 11, 13, 15).  

 

Ytterst syftade ädelreformen till att ge kommunerna ekonomiska och organisatoriska förut-

sättningar för att förverkliga övergripande mål om valfrihet, trygghet och integritet i vården 
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och omsorgen av äldre och handikappade. Reformen syftade vidare till ett effektivare utnytt-

jande av samhällets resurser för vård och omsorg (Socialstyrelsen, 1996, s 7).  

 

Ädelreformen utgör därmed plattformen för den äldreomsorg som bedrivs i Sverige idag och 

den har medfört att äldre personer idag oftare än vid 1990-talets början lämnar sjukhusen med 

kvarstående vårdbehov, vilket ställer mycket stora krav på både den kommunala äldreomsor-

gen och på de anhöriga (Socialstyrelsen, 1996, s 8). 

 

3.2 Efter Ädelreformen 

1997 fick Kommittén om vård i livets slutskede regeringens uppdrag: 

- att analysera och lämna förslag till hur man kan förbättra livskvalitén och öka inflytandet 

för dem som är svårt sjuka och döende och deras familjer och närstående,  

- att beskriva samarbetsformer i kommuner och landsting, som rör vården i livets slutskede, 

och om möjligt dra generella slutsatser vad avser den framtida vårdens organisation samt 

- att belysa forsknings- och utbildningsbehov (SOU 2000:6, s 3). 

I sitt slutbetänkande definierar kommittén palliativ vård som en helhetsvård av den patient 

som inte längre svarar på kurativ, d v s botande, behandling (SOU 2001:6, s 54). Den pallia-

tiva vården skall fokusera på smärtlindring och livskvalité och bygger på Världshälsoorgani-

sationens (WHO) definition av palliativ vård. Vidare föreslår kommittén att all personal som 

arbetar med palliativ vård skall erbjudas kontinuerlig fortbildning och handledning (s 76). 

Man föreslår också att personalen skall få utbildning och handledning i ”kulturmötesfrågor” 

för att bättre kunna bemöta och förstå människor från andra kulturer (s 78). En bedömning 

som kommittén lämnar i sitt slutbetänkande är att kommuner, landsting och privata vårdgivare 

bör organiseras så att ingen av dess patienter ska behöva dö ensamma (s 60). 

 

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet genomförde 2000-2002 tillsammans 

Projektet ”Bättre vård i livets slutskede”. I projektrapporten Ett gott slut. Bättre vård i livets 

slutskede (2002) beskrivs hur projektet genomförts i sju kommuner. Man konstaterar att det 

största problemet är att avgöra när ”livets slutskede” börjar, och att få läkarens stöd i detta 

(s 80). Andra viktiga aspekter som framhålls är att underlätta och skapa rutiner för samtal 

mellan anhöriga och vårdtagare (s 84), samt att låta vårdtagaren styra vårdformen (s 87). Vi-

dare framkommer vikten av att bejaka även de sociala, existentiella och andliga behoven hos 

vårdtagaren (s 90).  
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3.3 Döden i vårt samhälle 

Det finns många olika synpunkter på och åsikter om dödens betydelse i vårt samhälle idag. 

Många menar att döden har gjorts mer och mer osynlig. Nedan redovisas några olika röster 

som på olika sätt resonerar kring döden och hur synen på döden ser ut i dagens moderna sam-

hälle. 

 

Det finns de som säger att det enda vi egentligen vet med säkerhet är att vi alla skall dö, eller 

”Vi skall alla den vägen vandra”, och vi är medvetna om detta kanske enda faktum.  Bauman 

(1994) skriver detta angående vår medvetenhet kring döden, ”Vår kunskap delar tingens ex-

istentiella, oförytterliga och bestämmande egenskap: den kan inte (utom i fantasin) önskas 

bort, det vill säga utplånas genom ren viljeansträngning” (s 30). Om det kommer stunder då 

vi har svårt att stå ut med denna kunskap tenderar vi att bete oss så som vi gör med saker och 

ting som förargar oss, vi sopar dem helt enkelt under mattan, eller gömmer dem någonstans 

där de inte syns så väl. Vi döljer dem.  

 

Bauman menar att vi undertrycker eller bagatelliserar obehagliga tankar så att de inte plågar 

oss, och att vi gör detta medvetet. Han menar vidare att vi inte känner någon obehagligare 

tanke än tanken på just döden och den ofrånkomlighet som den står för. ” Döden är när allt 

kommer omkring just det otänkbara: ett tillstånd utan tänkande; ett tillstånd vi inte kan 

åskådliggöra eller ens konstruera begreppsligt. Men döden är, den är verklig, och vi vet om 

det” (s 26). 

 

Enligt Bauman är sätten att försöka hantera vår egen dödlighet och påminnelsen om den 

många, men han menar också att dessa olika sätt kan delas in i två huvudkategorier. Den för-

sta är enligt ”den dagen den sorgen” principen och den säger oss att vi vet att det kommer en 

dag när det blir dags att hantera vår egen död, men att vi kan skjuta upp den tanken tills vi-

dare. På det sättet skjuter vi det jobbiga framför oss. Den andra metoden som är den som blir 

allt mer vanlig i dagens samhälle, är att hela livet är en fråga om att handskas med problem. 

På detta sätt blir bekymmer och problemlösning en vana och kanske till och med en profes-

sion för oss, vilket gör att ingenting ter sig olösligt. Bauman påpekar också att en stark tro är 

ett sätt som många använder för att skydda sig själva från den ångestladdade tanken om att 

livet tar slut, tanken om döden blir tron på livets slut som början på någonting annat (s 39). 

 

 16



Avery Weisman (refererad i Ternestedt, 1998, s 38) har sagt att den kultur vi lever i tenderar 

att gömma undan det vi kallar för den naturliga döden. Han beskriver olika attityder som vi 

har till döden och han delar upp dem i fyra olika kategorier. Man kan antingen betrakta döden 

som en illusion, som en oundviklig del av livet, som en befrielse eller som en tragedi och ett 

nederlag. Weisman menar vidare att man troligen kan pendla mellan dessa olika attityder un-

der olika delar av livet, men att man kanske ändå har en grundattityd som väger tyngre men 

inte utesluter att man periodvis kan tycka något annat (s 39).  

 

Qvarnström (1993) beskriver på ett liknande sätt hur människor i alla tider har funderat över 

döden, dess mening och vad som händer människan efter döden. I och med den industriella 

revolutionen och de strukturella förändringar den medförde har döden fått en mer undan-

skymd plats i vårt samhälle (s 26). Dessutom har en förskjutning skett så tillvida att det idag 

främst är människor över 65 år som avlider eftersom barnadödligheten har sjunkit betydligt 

sedan 1900-talets början. Qvarnström menar att en av anledningarna till att döden osynlig-

gjorts i vårt nutida samhälle är förändringarna i människors bostadsförhållanden (s 27). I det 

gamla bondesamhället levde en stor del av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag lever 

mer än 80 % i städer och större orter. En annan faktor som, enligt Qvarnström, bidrar till 

osynliggörandet av döden är den ökade sekulariseringen i samhället där kyrkan och försam-

lingslivet till stor del har spelat ut sin roll (s 28). 

 

Qvarnström talar också om institutionaliseringen av döden (s 28). Förr i tiden var det vanligt 

att människor dog i hemmet. I takt med att den medicinska teknologin har utvecklats har 

emellertid en förskjutning skett. Idag är det vanligare att människor dör på institution än i 

hemmet. Enligt Qvarnström har också den ”ökande teknologiseringen” inneburit att de anhö-

riga inte längre är inblandade i de göromål som inträder efter döden (s 29). Idag tar begrav-

ningsbyråerna hand om allting som ska göras när någon avlidit. Qvarnström berättar vidare 

om hospisvårdens framväxt i Sverige. Hon menar bland annat att det är mycket viktigt att 

personalen som arbetar på hospis eller hospisavdelningar får rätt stöd och hjälp i sitt arbete 

eftersom denna typ av vård är så känslomässigt påfrestande (s 156). 

 

Eckerdal (1999) citerar Woody Allen som sagt: ”Jag är inte rädd för döden, men jag vill inte 

vara med när det händer” (s 32). Eckerdal menar också i likhet med Bauman att vi har gömt 

undan döden till en plats där vi inte är och att många idag dör ensamma, både rumsligt och 

socialt sett. Han anser att vi måste fråga oss om det är ett sådant samhälle vi vill ha och vad vi 
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kan göra för att förändra det. Eckerdal menar att vi, för att få till en förändring, måste börja 

samtala om döden (s 35). 

 

Enligt Eckerdal visar de undersökningar som finns att de flesta människor vill dö "knall och 

fall". Han anser dock att vi har skapat ett samhälle där vi har förbättrat hälsan hos människor 

så mycket att de inte längre dör ”knall och fall”. Istället dör allt fler långsamt och i hög ålder 

(s 35). Då är det också vår plikt att hjälpa dem till en bra vård i livets slutskede. Detta, menar 

Eckerdal, kan bland annat göras genom en kompetensutveckling av den personal som arbetar 

med döende, samt att synliggöra prioriteringarna inom vården (s 36). 

 

3.4 Riktlinjer och rättigheter 

Det finns idag ingen lagtext som reglerar vilken vård man har rätt att få i livets slutskede. 

Däremot står i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL § 2a) att hälso- och sjukvården skall uppfylla 

krav på en god vård, krav som innebär god kvalitet, trygghet, lättillgänglighet, respekt för 

patientens självbestämmande och integritet samt underlätta kontakten mellan patient och per-

sonal. Vården ska så långt det är möjligt utföras i samråd med patienten.  

 

Inte heller finns några nationella riktlinjer för palliativ vård och vård i livets slutskede. I 

dagsläget är det upp till varje enskild kommun att avgöra om man skall inrätta särskilda 

kommunala riktlinjer för denna vård. I de fall då kommunala riktlinjer saknas så är det upp till 

varje särskilt boende och varje hemvårdsgrupp att själva utarbeta eventuella riktlinjer för 

denna vård.  

 

Nyligen genomfördes ett samarbetsprojekt mellan Landstingsförbundet och Svenska Kom-

munförbundet i syfte att åstadkomma förbättringar i den palliativa vården (2002). 38 team 

med personal från landsting och kommuner i hela Sverige deltog i projektet. Många kommu-

ner verkar vid en enklare sökning på Internet ha egna riktlinjer för hur den palliativa vården 

skall bedrivas. I Kalmar Läns Landsting finns till exempel ett mycket välutvecklat och om-

fattande vårdprogram för palliativ vård som tar fäste på saker som till exempel förhållnings-

sätt, kvalitetsutveckling, etik, medicinsk teknik, handledning/personalstöd med mera enligt 

Landstinget i Kalmars hemsida (www.ltkalmar.se/pallvard/defpallstart.htm).  

 

Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd (1993:17) skall människor ges en möjlighet till en vär-

dig död. Beträffande äldrevården säger Socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 4 §) att socialnämnden 
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skall verka för att äldre människor skall ges möjlighet att leva och bo självständigt samt att 

kunna känna trygghet och ha en aktiv och meningsfylld tillvaro tillsammans med andra. Soci-

altjänstlagen säger också att det är kommunerna som skall inrätta boenden och där sörja för 

den omvårdnad och service som de äldre behöver i sin vardag (SoL, 5 kap, 5 §). 

 

3.5 Övrig forskning  

Förutom tidigare nämnd forskning föreligger också forskning som tar upp den palliativa vår-

den ur sjuksköterskornas perspektiv. Georges, Grypdonck och Dierckx De Casterle  (2002) 

beskriver attityder hos sjuksköterskor i palliativ vård. Två olika förhållningssätt till den dö-

ende patienten identifieras; en grupp sjuksköterskor förhåller sig objektivt professionella och 

probleminriktade. En andra grupp menar att omsorgen om den döende patienten, att sträva 

efter att patienten har det bra, är det som gör arbetet betydelsefullt (s 787). McNeely (1996) 

undersöker stress hos sjuksköterskor inom bland annat palliativ vård. McNeely listar orsaker 

till stress; tiden räcker inte till, brist på personal, oförmåga att möta patientens behov samt 

otillräckligt stöd från ledningen (s 11). McNeely anser att sjuksköterskornas behov av stöd 

måste bli tillgodosett för att den döende patienten skall få god vård (s 12). Sjuksköterskorna i 

hennes undersökning uttrycker ett behov av socialt stöd som de inte anser sig få på sin arbets-

plats. En del uppger att de talar med sin make/maka men de allra flesta uppger att de helst 

väljer att tala med sina kollegor eftersom dessa har liknande erfarenheter och upplevelser (s 

11).  

 

I en studie av och Wilkes och Beale (2001) jämförs stress hos sjuksköterskor som arbetar i 

palliativ hemsjukvård på landet och i stad. Båda grupperna upplevde patientens familj som en 

källa till stress. Familjer som ibland tog ut sin ångest och ilska på sjuksköterskorna, och 

ibland helt förnekade att patienten var döende (s 310). Sjuksköterskorna som arbetade i 

stadsmiljö framhöll vikten av att patienten dör fridfullt och har accepterat sin egen död. Sjuk-

sköterskorna på landsbygden var däremot mer bekymrade och stressade av att de måste han-

tera dödsfall ensamma och ofta isolerade från kollegor. Sjuksköterskorna i staden upplever 

också att de saknar stöd från läkarna, och att läkarna inte lyssnar på dem. Sjuksköterskorna 

verksamma på landsbygden framhåller däremot det väl fungerande samarbetet med läkarna 

och stödet från dem (s 311).  

 

Ternestedt (1998) skriver om upplevelser av arbetet med döende utifrån ett forskningsprojekt 

där bland andra sjuksköterskor intervjuats. Ternestedt skriver att personalen inom detta vård-
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område har stor kunskap om döende och de döendes livsvillkor. Hon skriver vidare att en 

vanlig fråga som personalen ofta får är hur de orkar arbeta med så svårt sjuka och så mycket 

död. En del resultat visar enligt Ternestedt att personalen som arbetar med dessa patienter i 

hög grad riskerar att bli ”utbrända”, men hon menar också att andra studier visar att arbetet 

tvärtom ger stor tillfredsställelse (s 13).  

 

Hanratty & Higgins (1997) skriver att det är viktigt att ledningen och de främsta i ledet i till 

exempel ett palliativt team stödjer sjuksköterskorna i den palliativa vården så att de kan göra 

ett bra jobb med att ge en bra vård i livets slut. Eftersom det på många sätt är ett fysiskt och 

psykiskt jobbigt uppdrag att arbeta med palliativ vård menar Hanratty & Higgins att det är 

extra viktigt med en rak och tydlig kommunikation. De skriver att det är viktigt att sjukskö-

terskorna får prata av sig med varandra och betonar vikten av att inte stänga inne några käns-

lor inför sina kollegor, för att det känslomässiga priset inte skall bli för högt. Men de skriver 

också att det är givande att arbeta med omvårdnad inom det palliativa området och att många 

sjuksköterskor kan känna en religiös känsla eller livsfilosofisk övertygelse som är stödjande i 

arbetet (s 43). 

 

I en kvalitativ studie från Nordisk Ministerråd (1996) undersöks vårdpersonalens i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige, upplevelser av hur det känns att vårda döende. I denna undersök-

ning har man till största delen intervjuat sjuksköterskor och läkare men också några under-

sköterskor som arbetar på hospis eller hospisavdelningar på sjukhus. Man beskriver  fallgro-

par som kan förekomma i omsorgsarbetet. De intervjuade har uppfattningen att en stor utma-

ning i arbetet är att upprätta gränser för sitt känslomässiga engagemang. ”Man stiger in i en 

relation men måste också kunna stiga ut ur den” (s 26). Man uttrycker vikten av att kunna 

hålla en viss distans till omsorgstagaren för att också avskedet skall bli lättare. Vidare talar 

man om döden som kan komma som en befriare när någon som haft smärta eller plågats på 

annat sätt avlider (s 25). Den intervjuade vårdpersonalen framhåller vikten av att vårdaren får 

möjlighet till att ta farväl och ”känslomässigt avsluta ett vårdförhållande” (s 37). Man menar 

att ”ett bearbetat slut på en vårdrelation ligger till grund för nästa” (s 37). Vårdpersonalen 

uppger också att de snabba, oväntade dödsfallen upplevs som svårare än de väntade. En upp-

fattning som delades av nästan samtliga i studien var att bemötandet av de anhöriga var mer 

påfrestande än att vårda den döende (s 27). Man upplevde det som psykiskt påfrestande att ta  

emot de anhörigas känslor och reaktioner, ibland uttryckta i form av aggressivitet. Några av 

de intervjuade uppgav också att det tyckte att det var svårt att se slitningar och svårigheter i 
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familjerelationerna. Vidare berättar de att tidsbrist och för många krav som skall tillmötesgås 

samtidigt skapar känslor av maktlöshet (s 28). Detta upplevs som något mycket negativt och 

påfrestande. De sidor av arbetet som upplevdes som mest tärande att hantera var den egna 

dödsångesten som främst uppstod i arbetet med yngre eller jämnåriga patienter.  

 

I en studie av Forssell (1999) beskrivs olika aspekter av vård i livets slutskede. Detta görs 

genom intervjuer med personal och anhöriga. Forssell tittar på tre kommuner, och tre olika 

dödsplatser; hemma, på sjukhus och på äldreboende. Syftet med studien är att öka kunska-

perna om äldres död och vad som påverkar vården i livets slut samt om platsen för döden har 

någon betydelse (s 11). Forssell har inte specificerat exakt vilka personalkategorier hon har 

intervjuat. Hon skriver att hon intervjuat personalgrupper vid sjukhus, äldreboenden, hem-

tjänst och primärvård (s 19). Den intervjuade personalen talar väldigt sällan om existentiella 

och andliga aspekter av vården i livets slutskede. Istället framhåller man vikten av en trygg 

och lugn död och att ingen ska behöva dö ensam (s 107). Personalen uppger att vetskapen om 

att någon kan behöva dö ensam är svår att handskas med. Man är ibland också återhållsam 

med att informera de anhöriga om att någon har fått dö ensam (s 54). En annan sak som fram-

kommer i Forssells studie är att personalen är mycket uppmärksam på om den gamla är orolig 

eller har ångest. ”Man försökte så gott som alltid att mildra oro och ångest genom att ge däm-

pande mediciner” (s 110).  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att forskningen inom palliativ vård och vård i livets slut-

skede belyser både de medicinska, omvårdnadsmässiga, etisk/filosofiska och tvärkulturella 

aspekterna. Forskningen kring vårdtagare och anhöriga, deras erfarenheter och behov är om-

fattande. Det föreligger också forskning om sjuksköterskors och, i mindre omfattning annan 

vårdpersonals, upplevelser och erfarenheter av palliativ vård samt vård i livets slutskede. Per-

sonalen inom palliativ vård och vård i livets slutskede känner sig ofta stressad i sitt arbete. En 

av orsakerna till stress är de anhöriga och arbetet med att bemöta dem. Vidare kan man i nå-

gon studie se att sjuksköterskorna tycker att en rak och tydlig kommunikation är en förutsätt-

ning för det palliativa arbetet. I nästan samliga studier framkommer att det känns viktigt för 

personalen inom den palliativa vården att ingen ska behöva dö ensam. Forskningen om vård-

personalens upplevelser har till största delen skett på hospis eller hospisavdelningar. Vi vill i 

vår studie undersöka om omsorgspersonalen på ett sjukhem har liknande upplevelser och erfa-

renheter. 
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4 Resultat 
4.1 Presentation av sjukhemmet 

Intervjuerna har genomförts på ett sjukhem i en av Stockholms kranskommuner. Anledningen 

till att vi valde just detta sjukhem var att en av oss gjorde sin studiepraktik där och fick ett 

mycket positivt intryck av arbetsplatsen. Sjukhemmet är beläget i en  medelstor kommun. På 

sjukhemmet arbetar ca 70 personer, varav ca 40 % har invandrarbakgrund. Varje avdelning 

har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. På sjukhemmet arbetar sjuksköterskor, underskö-

terskor, vårdbiträden, arbetsterapeut, sjukgymnast, arbetsterapibiträde samt vaktmästare. En 

geriatriker som är knuten till kommunens äldreboenden kommer till sjukhemmet två dagar i 

veckan.  

 

Sjukhemmet är beläget i ett ganska naturnära område med öppna fritidsytor på en sida och ett 

skogsparti precis vid husknuten. Byggnaden är ett enplanshus med öppen planlösning och helt 

utan institutionsliknande korridorer. I entrén möts man av skogen som syns genom de stora 

glasfönstren som vetter ut mot baksidan. På väggarna hänger fina konstverk samt stora kort-

kollage från aktiviteter som anordnats för de boende. 

 

På det här sjukhemmet har man satsat mycket på att både de boende och deras anhöriga ska 

trivas och stimuleras. Detta förstår man när man kommer in i de öppna gemensamhetsutrym-

mena och ser levande eld i den stora öppna spisen och  doften av nybakat bröd sprider sig till 

tonerna av visor som kommer ur små högtalare på väggarna. Man anordnar också mycket 

aktiviteter och samkväm som de boende och deras anhöriga kan delta i om de önskar. Det 

senaste projektet är en pubkväll för de boende med levande musik och möjlighet till att köpa 

sig ett glas vin eller en öl, äta lite snacks, lyssna till en trubadur och umgås med andra boende. 

Även anhöriga och personal medverkar i festligheterna. 

 

Om man besöker detta sjukhem och det brinner ett värmeljus i det stora konstverket av metall 

som hänger på en vägg i entrén, så betyder det att någon denna dag har avlidit. En sådan dag 

kan man också finna ett porträtt av den avlidna och färska blommor på ett bord i entrén. 

 

Enhetschefen på sjukhemmet är f d sjuksköterska som de senaste 15 åren innehaft olika 

chefsbefattningar inom äldrevården. De sista tre åren har hon varit chef för detta sjukhem. 

Hon arbetar mycket medvetet med mål och uppföljning. Hon ger också avdelningarna stor 
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frihet att själva lägga upp sitt arbete. Under våra besök på sjukhemmet och ovannämnda stu-

diepraktik har framkommit att personalen har ett stort förtroende för henne som chef. Man 

upplever att hon är lättillgänglig och öppen för samtal och hon ger personalen mycket stöd i 

deras arbete. När hon började som chef på sjukhemmet var ett av hennes första mål att i 

största möjliga utsträckning låta de boende få dö på sjukhemmet i stället för att avsluta sina 

liv på en sjukhusavdelning. Idag kan man säga att det har blivit så. De allra flesta som bor på 

sjukhemmet dör också där. Endast i undantagsfall flyttas den boende till sjukhus. Såväl i 

kommunen som på sjukhemmet saknas dock riktlinjer för hur vården i livets slutskede ska 

bedrivas. De senaste åren har alltfler av de boende avlidit på sjukhemmet; 2003 avled 35%, 

2004 avled 67% av de boende. 

 

På sjukhemmet arbetar man med kontaktmannaskap. Varje boende har en kontaktman (under-

sköterska eller vårdbiträde som arbetar på den avdelning där den boende har sin lägenhet). 

Kontaktmannen ska ta särskilt ansvar för ”sin” boende, ha regelbunden kontakt med anhöriga 

och/eller god man, göra ”lite extra” för sin boende, ansvara för eventuella inköp, gå på pro-

menader osv. 

 

Det senaste året har det inträffat ett par gånger att cancerpatienter i medelåldern flyttat från en 

hospisavdelning i kommunen till sjukhemmet. De har sedan bott där tills de avlidit. Detta har 

påverkat personalen på berörda avdelningar eftersom de fallen upplevs som mycket svårare än 

när det är en gammal person som avlider.  

 

4.1.1 Presentation av intervjupersoner 

Åtta personer deltar i denna studie. På grund av att det är så få män som arbetar på det valda 

sjukhemmet har vi inte med någon genusaspekt. Samtliga informanter är kvinnor. Alla arbetar 

på det sjukhem där studien har genomförts. Vid presentationen nedan har vi givit intervjuper-

sonerna fingerade namn för att inte röja deras identitet. Av samma anledning har vi i de fall då 

intervjupersonen är född någon annanstans än i Sverige valt att inte tala om varifrån hon ur-

sprungligen kommer. En av de intervjuer vi genomförde har vi tyvärr inte kunnat använda i 

resultatet. Detta beror på att intervjupersonen var mycket fåordig och vi upplevde att hon inte 

delade med sig av sina upplevelser och känslor på det sätt som vi anser viktigt i en kvalitativ 

intervju. Kanske är detta hennes sätt att reagera, och naturligtvis har inte alla har lika lätt för 

att tala om döden. Vi ger ödmjukt utrymme för att det säkert kan bero på oss som intervjuare 

att vi inte fick det resultat som vi var ute efter under denna intervju. 
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Anna är 26 år och är inte född i Sverige. Anna är undersköterska och har arbetat inom yrket i 

åtta år. Hon började på sin nuvarande arbetsplats för tre år sedan. Anna hade inte tänkt sig att 

jobba inom äldreomsorgen när hon läste till undersköterska. Men när hon sökte arbete ham-

nade hon här, och har sedan blivit kvar. Hon trivs väldigt bra. Anna tror själv att hennes upp-

levelser av sorg och död under barndomen i hemlandet har påverkat hennes inställning till 

arbetet med människor i livets slutskede. 

 

Beata, 41 år är född och uppvuxen i Sverige. Hon är vårdbiträde och har arbetat 16 år i yrket. 

Alla år har hon arbetat på detta sjukhem. Beata tycker om att jobba med äldre människor. Hon 

tycker om att kunna ge dem någonting och hon tycker att dom ger någonting tillbaka. Beata 

tycker att hennes största tillgångar i arbetet är att hon är empatisk, sympatisk och har tålamod. 

 

Cilla är 35 år och kommer inte från Sverige. Cilla är undersköterska och har arbetat fem år i 

yrket, de senaste tre åren på sin nuvarande arbetsplats. Cilla tycker att det är mycket intressant 

att jobba med människor och särskilt gamla som är en utsatt grupp. Hon tycker att man måste 

kunna ta hänsyn när man arbetar med äldre människor. 

 

Diana är 54 år och kommer från Sverige. Diana är undersköterska och har jobbat 32 år i yrket. 

Hon har arbetat på sjukhemmet sedan det startades upp för 25 år sedan. Diana säger själv att 

hon halkade in i äldreomsorgen ”på ett bananskal” men blev kvar för att hon trivdes med job-

bet. Diana tycker om att finnas till hands för de gamla. 

 

Eva är 34 år och född i Sverige. Hon är utbildad undersköterska och har arbetat 14 år i yrket 

varav de sista två åren på sin nuvarande arbetsplats. Eva tycker om att jobba med äldre för att 

det ger så mycket att få ge dom gamla glädje. Eva säger att om jag gör ett bra jobb så ser jag 

att dom blir glada, och då blir jag också glad. Eva tycker att hon är lugn och sansad i sitt ar-

bete. Hon stressar inte och hon är ett bra stöd. 

 

Fia är 39 år och kommer från Sverige. Hon är vårdbiträde och har jobbat 11 år i yrket. På 

sjukhemmet har hon arbetat de sista fyra åren. Fia sökte sig till äldreomsorgen för att hon all-

tid har haft lätt för att umgås med gamla. Sedan blev hon kvar och hon tycker att hon får ut 

mycket av sitt arbete. Fia är lugn och har lätt för att prata med de äldre. 

 

 24



Gina är 35 år och kommer inte från Sverige. Hon är vårdbiträde och har arbetat inom yrket i 

sex år varav de senaste fyra åren på sjukhemmet. Gina kommer från ett krigshärjat land och 

bestämde sig redan som barn för att arbeta inom vården. Att det blev just äldreomsorgen är 

mer en slump. Gina tycker att de som är närmast döden behöver mycket närhet, ömhet och 

omvårdnad och allt hon gör, gör hon från hjärtat. 

 

4.2 Resultatpresentation 

Under vår bearbetning av materialet har vi uppmärksammat ett antal teman som är i överrens-

stämmelse med studiens syfte. Av dessa har vi sedan skapat åtta rubriker som vi använt oss av 

i resultatredovisningen. Efter beskrivningen av vad som framkommit under respektive rubrik 

har vi lagt in citat från informanterna som ytterligare belyser deras upplevelser. I vår redovis-

ning av resultatet har vi valt att kalla den personal vi intervjuat för ”informanter”. De gamla 

som bor på sjukhemmet har vi i studien valt att kalla för ”boende” eftersom det är den beteck-

ning som personalen själva använder sig av.  

 

4.2.1 Personalens relationer till de döende 

Samtliga informanter utom en talade om de relationer som ibland utvecklades mellan dem och 

de boende. Dessa relationer upplevdes uteslutande som positiva. Några informanter uppgav 

att de ibland lärde känna någon boende som de fick en mycket djup relation till och som de 

kunde föra djupa diskussioner med. Någon uppger att hon gläds tillsammans med den boende 

och en annan säger att hon försöker göra den sista tiden speciell för den som snart ska dö. 

Informanterna kände en speciell samhörighet med vissa boende och upplevde i något fall att 

de utgjorde den boendes familj. När dessa boende gick bort uppstod hos informanterna ett 

behov av att få sörja.  

 

”Man bygger upp en sån nära relation. Det är som en annan familj, en andra familj man är 

hos. Att man jobbar så pass som man gör. Så tror jag att det är.” 

”Man behöver låta sig sörja som personal för man har ju en viss relation med alla fast på 

olika sätt och när man har en som står nära en liksom och man tycker om och har haft bra 

samarbete och allting… då blir man ju ledsen när de går bort.” 

 

4.2.2 Prata av sig 

Samtliga informanter upplever ett stort behov av att prata och ventilera känslor med sina kol-

legor när någon boende avlidit. Detta gäller framförallt när den avlidna varit någon som de 

 25



haft en extra djup relation med och/eller varit kontaktperson till. På vissa avdelningar pratar 

man mycket med varandra när någon boende avlidit, och man upplever att det stärker en i 

professionen.  Man använder varandra som bollplank, kan krama om varandra och ge var-

andra stöd och tröst. På andra avdelningar finns inte denna möjlighet att ventilera sina känslor 

och informanterna upplever då detta som ett stort problem. På vissa av sjukhemmets avdel-

ningar har man tagit emot flera yngre cancerpatienter som sedan avlidit. Detta har upplevts 

speciellt svårt av nästan samtliga informanter och man beskriver att man därför i vissa fall fått 

hjälp av en diakonissa med att bearbeta sina känslor.  

 

”Men man tänker på dem ibland och sedan gäller det att man pratar med sina kollegor om 

saker och så… det gör det ju, att man talar om sedan hur man känner. För det är jätteviktigt 

att man får ventilera ordentligt.” 

 

Några informanter upplever att de kan tala med både sina kollegor, sjuksköterskorna och en-

hetschefen. Andra tycker inte att de vill tala med chefen men uppger att man talar mycket med 

arbetskamraterna. En informant uppger att hon skulle vilja att någon frågade hur hon mår när 

någon har avlidit. Ett par av informanterna säger att de skulle vilja att man tog sig lite mer tid 

och satt ned och pratade efter varje dödsfall.  

 

”… det är att man skulle kunna få ”breafa” innan man går hem om man har varit och jobbat 

när någon avlider och man har haft en nära kontakt… Den möjligheten har man inte, det 

finns inte den tiden.” 

 

4.2.3 Döendet – döden 

För merparten av informanterna är döden väldigt naturlig. Man tycker också att det är fint och 

naturligt att ta hand om de boende efter döden; tvätta dem och klä på dem deras egna kläder. 

De som arbetat på sjukhemmet en längre tid uppger att de tycker att det är mycket mer av-

spänt kring döden idag, man slipper hålla på med svepningar och den avlidne får ha sina egna 

kläder på sig. Flera uppger att de har fått en annan, mer positiv syn på döden sedan de började 

arbeta på sjukhemmet. De talar också om att det kan kännas skönt och befriande när någon 

som haft svåra smärtor eller svår ångest avlider och att man ska låta folk få dö när det är dags. 

Däremot tycker man att det är jobbigt när döden kommer alldeles för plötsligt. Då kommer 

döden som en chock även om den som avlidit var mycket gammal. Flera av informanterna 
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uppger att de upplever själva döendet som extra svårt när de kommer in till någon som dött 

oväntat till exempel mellan omsorgstillfällena.  

 

”När dom har riktigt ont och när dom är så pass sjuka tycker jag, då tycker jag att det kan 

vara befriande faktiskt.” 

 

”Det har blivit friare på något sätt. Det är inte så där upphaussat som det var förut. På något 

sätt så känns det mycket, mycket bättre nu när man får klä på dom deras egna kläder och dom 

ser ut som om dom ligger och sover.” 

 

Några av informanterna talar om att de vill att döden skall vara fridfull och naturlig. De tänker 

på hur de själva vill ha det när de ska dö. En informant talar om hur hemskt hon tycker det är 

att den boende inte får välja själv. Hon tycker att de tvingar alla att sitta uppe, att vara med de 

andra och att äta och dricka vare sig de vill det eller inte.  

 

”Varför ska man tvinga folk att dom ska komma upp när dom inte ens orkar sitta uppe? Dom 

vill ligga… Vi pockar och lockar med dom. Dom måste komma upp… Varför ska man göra 

det här den sista tiden? Låt dom dö som dom vill.” 

 

4.2.4 Vikten av att ta farväl 

Några av informanterna talade särskilt om vikten av att få ta farväl när någon av de boende 

som stått dem nära har avlidit. Några uppger också att det känns viktigt att få vara med när 

någon som de har vårdat i många år avlider. Flera av informanterna berättar att de blir ledsna 

om de inte hunnit ta farväl och de menar att sorgearbetet efteråt blir svårare om de t ex varit 

lediga eller haft semester när någon de stått nära har avlidit. Flera av informanterna uppger att 

de kommer till sjukhemmet även om de är lediga för att få ta farväl av en döende eller avliden 

boende. En del av informanterna beskriver också att det känns väldigt bra att bara kunna få 

sitta en stund hos den döende personen eller i de fallen då personen avlidit, få sitta en stund 

och kanske gråta en skvätt. Någon menar att det känns viktigt att få gå in och säga ”hej då”. 

 

”Jag hade en farbror som jag tyckte mycket om och var väldigt fäst vid honom och när han 

gick bort ringde dom till och med till mig hem… för de visste att jag tyckte om han så mycket 

och jag grät och jag kom tillbaka… för jag kände att ibland man behöver det.” 
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”Men det är klart är det någon sådan där som man har verkligen, verkligen haft… tyckt om 

och sådär… då säger jag till min man att nu ska jag gå ner för nu har den och den gått bort 

och han säger ’gör det du’ säger han, ’det är lika bra du gör’. Och då behövde jag gå hit och 

sitta här en stund och tänka.” 

 

4.2.5 Bemöta anhöriga 

En del av informanterna tyckte att det var svårt och jobbigt att bemöta anhöriga på rätt sätt 

och att det tar mycket energi att behöva stötta upp dem. Ett annat problem var att man tyckte 

det var mycket svårt när de anhöriga inte ville acceptera att den boende var döende. Någon 

informant kommenterade att de anhöriga gärna vill att den boende skall sitta upp, och att de 

skall försöka få i dem mat och så vidare. Överlag tyckte informanterna att det var viktigt att 

lägga ner mycket tid och energi på att bemöta anhöriga på ett riktigt vis, och låta dem reagera 

på sitt eget sätt. De ansåg att detta var en del av det jobb som de skulle utföra. Någon infor-

mant uppgav att hon tyckte att hon var duktig på att ta hand om de anhöriga och att hon 

mådde bra av att känna att hon kunde vara ett stöd för dem. Andra informanter har kommente-

rat sina egna känslor i samband med att underlätta för de anhöriga i deras sorgearbete, och de 

uppger att de gärna också skulle gråta ihop med de anhöriga men att de känner att det inte 

lämpar sig. 

 

”För att du mår bra när man finns där för dem.” 

 

”Så det är nog bemötandet mot dom anhöriga. Vad man ska kunna säga. Man känner sig 

maktlös. Man vet inte vad man ska kunna säga för att göra dom lugna.” 

 

” Och sen att anhöriga också, man måste ha väldigt… lägga mycket energi på anhöriga och 

det tycker jag att jag är duktig på”. 

 

4.2.6 Dö ensam 

Samtliga informanter tog upp aspekten med att det händer att boende dör ensamma. Alla 

framhöll att om det var någonting som var viktigt för att de själva skulle må bra i sitt jobb så 

var det att veta att ingen skulle behöva dö ensam. Man försökte prioritera att sitta med den 

döende framför annat jobb för att förhindra detta. En informant uppgav att hon skämdes om 

någon dog ensam, att hon tyckte att det var omänskligt. Man uppgav också att det kändes 
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mycket svårt när någon med ångest fått dö ensam, och om hur denna ångest var en del av ar-

betet som upplevs som svårare.  

 

”Att man vet att personen har ångest, man vill inte lämna dem men man måste och det hand-

lar kanske bara om en kvart, en halvtimme. Så kommer man tillbaka och då är han död… och 

det är det värsta… och då går man i veckor och tänker på det.” 

 

Detta med att dö ensam var något som informanterna tänkte mycket på och någon uppgav att 

hon verkligen kämpade för att ingen skulle behöva dö ensam på sjukhemmet. Vissa av infor-

manterna uppgav också att när de tänkte på sin egen död var det tanken på att kanske dö en-

sam som skrämde dem mest. 

 

”Dom äldre i mina ögon dom har byggt upp samhället som det är idag. Ingen ska behöva, 

man ska inte behöva få dö själv. Det är inte mänskligt. Ingen vill dö själv tror jag heller.” 

 

4.2.7 Positiva känslor/upplevelser i jobbet 

Alla informanter upplever sitt arbete som mycket positivt. De känner att när de ger de boende 

av sin tid och av sig själva så får de mycket tillbaka. Närheten till döden väcker många tankar 

och funderingar. Många talar om vikten av att få visa sina känslor, att få vara ledsen när nå-

gon har dött och att inte behöva skämmas för känslorna. En del av informanterna uppger att 

de ibland åker till sitt arbete på fritiden för att få vara tillsammans med någon döende. Några 

säger att de värdesätter livet mer nu när de arbetar nära döden, de tänker på livet och på hur 

förgängligt det är och att man måste ta tillvara på det man har just nu. De flesta säger att de 

försöker skjuta bort tankarna på jobbet när de går hem, men att det inte alltid lyckas. Infor-

manterna uppger att ju mer de ger av sig själva, ju mer får de tillbaka, och att det är det som 

gör arbetet så roligt. Det känns bra att kunna glädja anhöriga och döende, och de växer av att 

känna sig behövda och känna att de boende litar på dem. 

 

”Jag tycker det ger mig jättemycket. Att bara kanske sitta och rulla ett hår och se att de tycker 

att det är så skönt och att de får bli ompysslade.” 

 

”Och sedan när man bara kommer där och man…de känner sig trygga med oss och då blir 

man ju glad och då har man en glädje där. Eller om man är borta några dagar och de har 

längtat efter en, då känns det bra.” 
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De flesta informanter säger att man vänjer sig vid döden, vänjer sig på ett positivt sätt. Inte så 

att man blir mer hårdhudad och bryr sig mindre om utan på det viset att döden blir en naturlig 

del av livet. Flera informanter uppger att de blir känslosamt berörda av varje dödsfall och att 

de vill att det ska förbli så. De tycker att det vore konstigt om de bara kunde gå vidare som om 

ingenting hade hänt.  

 

”…jo man tänker att livet går fort och när man ser en människa som dör… Alltså det är ingen 

som frågar ”hur har du haft det i ditt liv?”, det är för sent va. Då måste man tänka att man 

ska leva livet och liksom… Att man kanske värderar livet på annat sätt när man ser folk som 

blir gamla och sjuka och dör.” 

 

”Jag har alltid sagt: den dagen när jag inte reagerar på det sättet längre utan bara fortsätter 

med mitt andra arbete. Då har jag sagt att då kommer jag att sluta. Då har jag tappat all-

ting.” 

 

4.2.8 Negativa känslor/upplevelser i jobbet 

Flera informanter uppger att de tycker att det är väldigt svårt när den döende har ångest. De 

känner sig maktlösa och vet inte hur de ska kunna hjälpa. Ibland kan det vara anhöriga som 

har ångest och det upplevs nästan lika jobbigt. De informanter som har varit med om att vårda 

yngre cancerpatienter uppger detta som något som varit väldigt känslomässigt påfrestande för 

dem. De menar att vården av en yngre patient väcker helt andra känslor och reaktioner hos 

dem själva än vården av äldre och att de då känner behov av mer handledning.  

 

”och det här också att de får ångest, det har vi haft några stycken och det är fruktansvärt att 

de har ångest och jag känner att jag inte kan göra så mycket och sedan har vi ju inte mycket 

tid heller…”. 

 

En del av informanterna talar om att de får dåligt samvete om de känner att de inte räcker till. 

De vill trösta och finnas till hands för de boende men hinner ibland inte med. Detta gör att de 

ibland känner att det blir lite extra jobbigt. 

 

”och sedan att man försöker finnas till hands, men man har ju flera boende som behöver 

hjälp och… så att man inte riktigt räcker till alla gånger, det kan vara jobbigt faktiskt.” 
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Ett par av informanterna uppger att de tycker att det är svårt och jobbigt att prata om döden. 

De har svårt att sitta med den döende de sista timmarna och de upplever sina egna känslor 

som mycket jobbiga att hantera. En av informanterna har med sig mycket negativa upplevel-

ser kring döden och döendet från sin barndom och uppger att det har tagit henne flera år att 

vänja sig vid att arbeta med döende människor.  

 

”Sedan när jag ser de här sista andetagen, när det är sista tiden och dom snart ska dö, då 

blir jag väldigt upprörd. Fast jag lämnar inte dom heller. Jag kan inte lämna dom…Jag 

måste klara det.” 

 

5 Diskussion och analys 
5.1 Analys 

5.1.1 Prata av sig 

Vikten av att vårdpersonalen som arbetar med vård i livets slutskede får möjlighet att prata av 

sig omtalas i flera undersökningar och även i delar av den litteratur som berör ämnet. Att per-

sonalen inom den palliativa vården behöver denna typ av stöd framkommer tydligt i 

McNeely’s undersökning av stress hos sjuksköterskor inom palliativ vård  (1996). Sjukskö-

terskorna i denna undersökning klagar på bristen på handledning och behovet av socialt stöd i 

arbetet (s 11). Några av dessa sjuksköterskor uppger att de talar med sin make/maka hemma 

men att de allra flesta ändå helst väljer att ”prata av sig” med sina kollegor, eftersom de delar 

liknande upplevelser. Qvarnström (1993) talar i sin bok om stöd till personalen på hospiceav-

delningar. Hon menar att med anledning av att detta arbete är så känslomässigt påfrestande är 

det viktigt att personalen erbjuds olika former av stöd och handledning i arbetet (s 156).  I vår 

undersökning framkommer liknande upplevelser av behovet av att prata och ventilera känslor 

med sina kollegor när någon boende avlidit. Möjligheten att ”prata av sig” varierar dock mel-

lan avdelningarna på detta sjukhem. Medan några informanter uppger att de har stora möjlig-

heter att tala med sina arbetskamrater efter ett dödsfall så uppger andra att det nästan aldrig 

ges tid till det. De tankar som väcks hos oss i denna diskussion är att den personal vi inter-

vjuat arbetar med vård i livets slutskede utan några som helst riktlinjer för hur just denna vård 

skall bedrivas eller utformas. Vi tror att personal som arbetar på hospis eller med uttalat pal-

liativ vård oftast får möjlighet till regelbunden handledning och stöd medan det på detta sjuk-

hem, och säkert även andra sjukhem, verkar vara avhängigt vilken avdelning man arbetar på 

eller i vilken utsträckning avdelningssköterskan arbetar med ämnet. Hade man istället haft 
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regelbundna samtal och kanske avsatt tider för handledning skulle istället fler tillförsäkras en 

chans att få prata av sig, även de som inte självmant skapar ett forum för samtal. Vi tror att det 

är den personal som inte själva tar initiativ till att prata av sig är den grupp som trots kanske 

stor kunskap och kompetens löper störst risk att bli ”utbrända” eller söka sig till andra arbe-

ten. 

 

5.1.2 Döendet – döden och vikten av att ta farväl 

Enligt Bauman (1994) kan man dela in sätten att hantera tankarna kring döden i två katego-

rier. Den första går ut på att tanken på döden är så svår att vi helt enkelt sopar den under mat-

tan och undviker att tänka på den. Den andra innebär att man ser allt i vardagen som problem 

som måste lösas. På detta sätt föser man in döden bland de andra problemen och ingenting 

verkar riktigt olösligt. Bauman menar dock att vi, när vi har svårt att uthärda tankar som vi 

tycker är obehagliga, tenderar att bagatellisera eller förklä det obehagliga så att vi inte ska 

känna oss plågade av tankarna. 

 

I vårt resultat uppger informanterna att de ser döden som väldigt naturlig. Flera har fått en 

förändrad syn på döden sedan de började arbeta på sjukhemmet. Informanterna talar om att 

det kan kännas skönt och befriande när en person som haft svåra smärtor eller ångest avlider. 

För våra informanter är det snarare en plötslig, oväntad död som upplevs som jobbig.  

 

Weisman (refererad i Ternestedt, 1998, s 38-39) menar att människan har någon av fyra 

grundattityder till döden; döden är en illusion, döden är oundviklig, döden är befriande eller 

att döden är en tragedi. Weisman säger att man kan pendla mellan dessa olika attityder under 

olika perioder i livet. Vi kan tänka oss att informanterna i vår studie har antagit attityden att 

döden är befriande. Kanske har de gjort detta omedvetet för att de arbetar så nära döden. Detta 

överrensstämmer också med Baumans tankar om att bagatellisera eller förklä obehagliga tan-

kar så att de blir mer lätthanterliga. 

 

I rapporten från Nordisk Ministerråd (1996) framhöll några av de intervjuade, i likhet med vår 

studies informanter, att döden kunde kännas befriande när det gällde någon som plågades eller 

hade ångest (s 25). Likaså upplevdes de snabba och oväntade dödsfallen som svårare än de 

väntade (s 37). Något som informanterna i vår studie också uttryckte. Varför är det svårare 

frågar vi oss? De borde väl vara vana vid och beredda på att de gamla faktiskt ibland dör has-

tigt? Kan det bero på att vi som människor i regel behöver en tid av förberedelse och avsked? 
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Eckerdal (1999, s 35) hänvisar till undersökningar som visar att de flesta människor uppger att 

de vill dö ”knall och fall”, det är även vår uppfattning och vi tror att det kan hänga samman 

med tanken om att få dö utan lidande. Detta innebär alltså att när man talar om sin egen död 

vill man att den skall komma snabbt och utan lidande och när man talar om någon annans död 

vill man att den skall vara mer långsam och skapa utrymme för avsked och avslut. En annan 

anledning till att man upplever den plötsliga döden som extra svår framkommer också under 

rubriken ”vikten av att ta farväl”, där några av våra informanter framhåller hur viktigt de 

tycker att det är att de får ta farväl när någon boende avlidit. Liknande åsikter uttrycker den 

intervjuade vårdpersonalen i studien från Nordisk Ministerråd (1996). Där menar någon att 

om döden går alltför snabbt så hinns inte de egna känslorna med och man hinner inte förbe-

reda sig (s 37). 

 

Några informanter resonerar kring hur de själva skulle vilja ha det i livets slut och de betonar 

då vikten av självbestämmande. Kommittén om vård i livets slutskede skriver i sitt slutbetän-

kande (SOU 2001:6) att man bör främja personligt självbestämmande i livets slutskede (s 63). 

I Hälso- och sjukvårdslagens 2:a paragraf står också att hälso- och sjukvården ska bedrivas 

med respekt för självbestämmande och att vården ska ske i samråd med patienten. I social-

tjänstlagens fjärde kapitel och 1:a paragraf står det att den som inte själv kan sörja för sina 

behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt skall ges bistånd. Det biståndet skall utformas 

så att den enskilde har möjlighet att leva ett självständigt liv.  Allt detta måste ju gälla även 

vården i livets slutskede. En av informanterna i vår studie uttrycker väldigt tydligt att detta 

inte alltid efterlevs. Hur stor hänsyn tar man till detta på det sjukhem vi studerat, och på andra 

sjuhem? Kanske har inte personalen så stor kunskap om de lagar och paragrafer som styr detta 

för att kunna efterleva dem i full utsträckning. Vi misstänker att det kan vara en fråga om ut-

bildning och kompetens hos vårdgivaren men även en resursfråga hos organisationen som 

helhet. Detta är tendenser vi tycker att vi ser inom äldrevården i övrigt idag, inte bara just i 

detta fall, att själv/medbestämmandet alltför ofta sätts på undantag eller ställs mot ekonomiska 

åtstramningar. Vi tror också att införandet av riktlinjer för den palliativa vården skulle kunna 

medföra att det blev tydligare för omsorgspersonalen hur man skall bemöta och behandla en 

döende person även om detta fungerar bra på vårt undersökta sjukhem. 

 

5.1.3 Bemöta anhöriga 

I Wilkes och Beales studie om stress hos sjuksköterskor (2001) uppger de intervjuade sjuk-

sköterskorna att patientens familj var en stor källa till stress när familjemedlemmarna ibland 
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tog ut sin ångest och ilska på dem, och ibland förnekade att den anhöriga var döende (s 310). 

Samma resultat har framkommit i Nordisk Ministerråds studie. Där uppger den intervjuade 

vårdpersonalen att en av de stora svårigheterna i arbetet med vård i livets slutskede var att 

bemöta de anhöriga. Man uppgav också att det var svårt att ta emot de anhörigas känslor och 

aggressioner (s 27). 

 

 I vårt resultat kan man se att personalen upplever det som svårt och jobbigt att bemöta anhö-

riga och att det är mycket energikrävande. De känner också att det är svårt när de anhöriga 

inte kan acceptera att deras närstående är döende. Informanterna uppger att de anser det vara 

mycket viktigt att bemöta de anhöriga rätt och att vara ett stöd för dem. De anser att det är en 

svår men också väldigt givande och positiv sida av deras jobb. 

 

Hur kommer det sig att vi inte, utöver vår undersökning, funnit någon studie där man upplever 

kontakten med de anhöriga som positiv? I de fall då kontakten med anhöriga omtalas sker 

detta nästan alltid i negativa ordalag. En anledning skulle kunna var att i de ovan nämnda stu-

dierna är de intervjuade till största delen sjuksköterskor. Vi tror att sjuksköterskorna har ett 

utökat ansvar för anhörigkontakterna när det gäller vården av döende och att de därför får ta 

de tyngre uppgifterna, som att till exempel meddela dödsbud och därmed också ta emot de 

anhörigas reaktioner. Vi vet ju inte hur våra resultat skulle ha sett ut om vi även intervjuat 

sjuksköterskor. Men det vi däremot vet är att man på ”vårt” sjukhem länge arbetat aktivt med 

att bli bättre på att bemöta anhöriga och att ledningen här försöker skapa förståelse hos perso-

nalen om hur viktigt det är för den boende att man involverar de anhöriga i vården vid livets 

slut. Uppenbarligen har de lyckats ganska bra.  

 

5.1.4 Dö ensam  

När det talas om palliativ vård och vård i livets slutskede framhålls ofta vikten av att ingen 

ska behöva dö ensam. I slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets slutskede (SOU 

2001:6) sägs att man inte ska behöva dö ensam (s 60). Brülde (2003) menar att ett huvudmål 

inom den palliativa vården är att lindra lidande. Han anger ensamhet som en av orsakerna till 

lidande i livets slut (s 66). 

 

I vår studie ger informanterna uttryck för att förutsättningen för att de ska må bra i sitt jobb är 

vetskapen om att ingen boende ska behöva dö ensam. Man försöker därför på olika sätt att 
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prioritera arbetet så att detta kan undvikas. En sak som upplevdes som extra svår var när nå-

gon boende med svår ångest fått dö ensam.  

 

Liknande känslor har den intervjuade personalen i en studie av Forssell (1999). För dem är det 

också viktigt att ingen ska behöva dö ensam och de säger att vetskapen om att någon kan be-

höva dö ensam är svår att handskas med (s 54).  

 

När man talar om rätten att inte behöva dö ensam anser vi det också viktigt att tänka på att det 

kanske finns de som föredrar det. I vår studie framstår resultatet vara att man förutsätter att 

alla döende faktiskt vill ha någon hos sig när de dör, vilket kanske inte alltid är fallet. Detta är 

en annan sida av självbestämmandet i vården i livets slutskede. Kanske behöver personalen 

ibland göras medveten om att det inte är deras behov utan de boendes, som ska tillgodoses.  

 

Eftersom besparingarna i äldreomsorgen överlag resulterar i neddragningar av främst perso-

nalresurser och bemanningen är nere på miniminivå på många sjukhem så finns väldigt lite 

utrymme kvar för extrapersonal till vak när någon är döende. Vi tror att det är en allmän upp-

fattning, även bland politiker, att det är självklart att man sätter in vak hos döende när det 

finns behov av det. Vi anser att detta är en fråga som behöver lyftas upp till en mer utökad 

diskussion i samhället. Detta kan ju dock bara lyftas upp på rätt nivå av den personal som 

berörs och dess respektive enhetschef, men det verkar som om de som påverkas i väldigt stor 

utsträckning bara nöjer sig med att detta faktum existerar. 

 

5.1.5 Positiva känslor och upplevelser i jobbet/ relationer till de döende 

Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle (2002) har i sin undersökning funnit att sjukskö-

terskorna har två olika sätt att hantera den döende patienten. Det första sättet är att behålla ett 

objektivt, professionellt och probleminriktat förhållningssätt. Det andra sättet innebär omsorg 

för den döende patienten och lägger vikten vid det som patienten mår bäst av (s 787). I vår 

studie har vi enbart stött på den senare typen av förhållningssätt. Det framkommer till exem-

pel när informanterna kommenterar de relationer som utvecklas till de boende. I några fall var 

det till och med så att man känner en speciell samhörighet och ibland upplever sig vara den 

boendes hela familj. Dessa relationer upplevs dock som mycket positiva till skillnad från de 

upplevelser som återfinns hos vårdgivarna i rapporten från Nordisk Ministerråd (1996). Där 

framhålls istället vikten av att hålla distans och sätta gränser för sitt engagemang eftersom det 

ofrånkomliga avskedet annars kan bli mycket mer smärtsamt för omsorgsgivaren (s 26).  
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Vår uppfattning är att personal som arbetar på hospis har utbildning i att hantera relationerna 

med de döende utan att ge avkall på omsorgen. I vår undersökning är det ingen som överhu-

vudtaget nämner det här med gränsdragning. Tvärtom så framkommer det snarare att de inte 

har några gränser. Många åker till sjukhemmet på sin fritid för att ta farväl eller för att få vara 

med när ens ”egen” (syftar till kontaktmannaskap) boende avlider. Denna företeelse tror vi 

inte är lika förekommande på till exempel en hospisavdelning där man har tydligare gränser. 

Det är naturligtvis oerhört positivt med ett så helhjärtat engagemang som vi finner hos våra 

informanter men vi tror också att avsaknaden av gränssättning på sikt kan innebära en risk för 

utbrändhet.  

 

 Det som samtliga våra informanter uppger är att de upplever sitt arbete som mycket positivt 

och att de får mycket tillbaka av de boende. De uppger också att arbete med döende har fått 

dem att värdesätta livet mer och att inse dess förgänglighet. Informanterna uppger också att de 

växer av att kunna glädja och stödja de boende och de boendes anhöriga. 

 

5.1.6 Negativa känslor/upplevelser i jobbet  

Flera av våra informanter uppger att de känner att det är väldigt svårt att vårda döende som 

har ångest och att de känner maktlöshet inför det. Nordisk Ministerråds (1996) intervjustudie 

visar att de intervjupersonerna också känner maktlöshet och att det är det som upplevs som 

något av det svåraste i arbetet. Maktlösheten de känner gäller både inför den döendes och in-

för de anhörigas situation (s 28). Några av de intervjuade i denna studie uppger också att deras 

ångest hade minskat i takt med vanan av arbetet med döende (s 40). 

 

De av våra informanter som har erfarenhet av att vårda yngre cancerpatienter som kommit till 

sjukhemmet upplever just detta som extra känslomässigt påfrestande. De menar att det väcker 

känslor och reaktioner hos dem själva som de inte är lika vana vid. Detta leder enligt berörda 

informanterna till att de får dåligt samvete som lätt utvecklas till både ilska och frustration. 

Intervjustudien från Nordisk ministerråd (1996)  visar också att personalens dödsångest var 

störst när det handlade om att vårda yngre eller jämnåriga döende (s 27).  

 

Vi ser det som naturligt att personalen har svårare att handskas med sina egna känslor och 

reaktioner när det gäller vården av yngre patienter. De yngre patienterna är kanske jämnåriga 

med sina omsorgsgivare och väcker därför tankar och starka känslor kring den egna döden. 
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De äldre patienterna har troligtvis också lättare att acceptera sin egen död och är på ett helt 

annat sätt beredda att avsluta sina liv. De äldre patienternas anhöriga har kanske också lättare 

att acceptera att deras närstående ska gå bort.  

 

Om det fortsätter att komma in yngre boende till sjukhemmet så anser vi att personalen måste 

få redskap för att kunna hantera detta på ett mycket bättre sätt än idag. Visserligen har man 

vid någon avdelning en kortare tid fått handledning av en diakonissa, men denna handledning 

måste då utvidgas och permanentas samt omfatta all personal.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

Har vi använt oss av rätt metod? Hade vi kunnat genomföra vår undersökning med bibehållet 

syfte på något annat sätt än genom kvalitativa intervjuer? En metod som kunde ha varit intres-

sant att använda istället är fokusgrupper. Med en sådan metod hade vi kanske kunnat invol-

vera fler omsorgsgivare från sjukhemmet. Om man lyckas få till stånd en bra diskussion i en 

fokusgrupp kan denna också väcka nya tankar och åsikter som kanske inte väcks i en vanlig 

intervju. Eftersom ämnets karaktär rymmer stor känslighet var vi dock rädda för att omsorgs-

personalen skulle ha svårt att öppna sig och prata om sina innersta känslor och upplevelser om 

de satt i grupp. Och det var ju just känslor och upplevelser vi ville komma åt. Vi ansåg oss 

heller inte tillräckligt bevandrade i denna metod för att kunna använda oss av den.  

 

Vi anser att den metod vi valt fungerade väl för vårt syfte. Intervjuerna blev lyckade (i alla 

fall utom ett) och gav oss den information vi ville ha för att kunna besvara våra frågeställ-

ningar.  

 

Vårt syfte med denna undersökning var att belysa de upplevelser som undersköterskor och 

vårdbiträden på ett sjukhem har av att ge vård och omsorg till människor i livets slutskede och 

undersöka hur detta arbete påverkar dem. Vi hade inte helt fel när vi förväntade oss att arbetet 

med döden skulle väcka många känslor hos omsorgspersonalen. Det som förvånade oss mest 

var att det skulle väcka så många positiva känslor som det gjorde. Personalen berättade för oss 

vid intervjuerna om allt från glädjen av att få sitta och rulla någons hår och se hur den boende 

njuter av det eller lättnadskänsla över att någon med ångest eller svår smärta lämnade livet, 

till att tillåta sig att gråta och vara ledsen när någon kär boende har gått bort. Vad som också 

förvånade oss lite var att samtliga informanter verkligen var nöjda och glada över sina arbe-
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ten, en del har arbetat länge och många av dem, för att inte säga alla, går mer eller mindre ofta 

till sin arbetsplats på sin fritid. 

 

Vi vill understryka att på det undersökta sjukhemmet finns, som vi tidigare påpekat, inga som 

helst riktlinjer för hur vården i livets slutskede skall bedrivas. Detta innebär i realiteten att 

denna personal arbetar med ungefär samma arbetsuppgifter som andra vårdgivande inrätt-

ningar som har palliativa riktlinjer och ett utpräglat palliativt arbetssätt men utan rätt förut-

sättningar och kompetens. Riktlinjer talar om var den normala äldrevården slutar och den pal-

liativa vården börjar. Men inte här. Hur lätt är det då att veta när någon är i livets slutskede 

eller inte? Kanske arbetar de till och med fel här? 

 

Något annat som vi tycker är värt att uppmärksamma är de begränsade möjligheterna till extra 

vak. Det här är något som starkt berör personal som arbetar med vård i livets slutskede, det 

framkommer inte bara i vår undersökning utan också i övriga undersökningar vi har tagit del 

av. Utan att ha några egentliga belägg för det misstänker vi att det ser likadant ut på många 

andra sjukhem runt om i landet. I och med de ekonomiska åtstramningarna de senaste åren har 

många sjukhem lägsta möjliga personalbemanning. Det innebär att utrymmet för att ta in extra 

personal i princip är lika med noll. Däremot så tror vi att de allra flesta människor tar för givet 

att ingen ska behöva dö ensam på ett sjukhem. Eftersom rätten att inte behöva dö ensam är 

omtalad i nästan all litteratur och forskning som berör den palliativa vården, så anser vi att 

denna fråga är värd att synliggöras. Vill vi ha det så här på våra äldreboenden? Vad anser po-

litikerna? Hur prioriterar vi inom äldrevården?  

 

En sak som också förvånade oss i vår undersökning var personalens sätt att se på och hantera 

de anhöriga. Andra studier som vi tagit del av rörande vård i livets slutskede och personalens 

upplevelser visade andra resultat än de vi fick fram. I samtliga andra studier vi tittat på beto-

nas bara den negativa sidan av att bemöta de anhöriga och man kommenterar hur krävande det 

är. Våra omsorgsgivare och tillika informanter visade sig tycka att det var en krävande men 

ändå väldigt givande sida av deras arbete att bemöta de anhöriga. Liknande positiva uttalan-

den kring de anhöriga kunde vi inte hitta i någon litteratur vi använt oss av. Det här är märk-

ligt även i den bemärkelse att det är en så allmänt och uttalat viktig del av vården i livets slut-

skede, att involvera de anhöriga. Detta är något som enhetschefen på vår studies sjukhem har 

arbetat mycket aktivt med och som vi tycker verkar ha gett resultat. Omsorgsgivarna här har 

förstått vikten av de anhörigas roll i vården och tycker kanske därför att det tillhör deras ar-
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betsuppgifter att det blir bra även för de anhöriga i deras närståendes livsslut. Man kan inte 

låta bli att undra om det inte vore bra att lyfta denna fråga på såväl sjukhusavdelningar som på 

kommunala äldreboenden i detta land. 

 

Det som vi anser kommer fram extra tydligt i våra resultat är att omsorgsgivarna har ett stort 

behov av att prata av sig om sina upplevelser och känslor. Detta märktes inte minst under de 

intervjuer som vi genomförde då vi kunde uppmärksamma att detta var människor som hade 

mycket att berätta. Även i det som faktiskt sades kunde vi tydligt utskilja att behovet var stort 

av att ventilera sina tankar kring döden och kring de boende som gått bort. Viktigt att poäng-

tera i sammanhanget är att denna arbetsplats, som ju på sätt och vis kan sägas arbeta med pal-

liativ vård även om den inte är uttalad, inte har någon regelbunden eller kontinuerlig handled-

ning. Detta trots att fler och fler verkar komma till sjukhemmet sin sista tid, dödstalen stiger 

år från år, och även med tanke på att det kommer fler och fler ”yngre” döende personer till 

sjukhemmet. Kanske kommer detta att sluta med att de allihop är utarbetade eller utbrända? 

 

Slutligen vill vi uppmärksamma den stora överensstämmelsen i känslor och upplevelser mel-

lan våra informanter och intervjupersonerna i Nordisk Ministerråds (1996) undersökning. 

Denna överensstämmelse pekar på att den vård i livets slutskede som utförs på sjukhem kan 

jämställas med den palliativa vården på ett hospis. Det finns dock en viktig skillnad. Perso-

nalen på hospis har en helt annan utbildning och kompetens och dessutom tillgång till regel-

bunden handledning för att kunna hantera sina upplevelser i vården av döende. Omsorgsper-

sonalen på sjukhem saknar oftast både utbildning, kompetens och handledning och är hänvi-

sade till att själva hantera sina upplevelser och känslor. Trots det så är informanterna i vår 

undersökning väldigt positivt inställda till sitt arbete. Men kommer detta att hålla i sig? Om 

dödstalen på sjukhemmet fortsätter att stiga och de ekonomiska resurserna inte ökar, kommer 

"vår" omsorgspersonal att må lika bra om vi gör om undersökningen om några år? 

 

Under studiens genomförande och uppsatsens tillkommande har vi naturligtvis stött på en del 

frågor som skulle vara intressant för vidare forskning. En av dem är naturligtvis; hur vanligt 

är det att de svenska sjukhemmen, som i så stor utsträckning arbetar med vård i livets slut-

skede, inte har några palliativa riktlinjer eller förhållningssätt? Vi har också stött på frågor 

som; Hur avgörande är ledningen för att en arbetsplats skall betraktas som väl fungerande? Är 

detta sjukhem en unik arbetsplats, med så stor nöjdhet bland personalen? Hur mycket skiljer 

sig vården på hospis från den vård i livets slut som bedrivs på landets sjukhem? Har persona-
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len verkligen rätt kompetens och utbildning för detta palliativa arbete? Kommer det stora an-

talet människor som är födda på 40-talet att medföra att fler "yngre", men sjuka människor 

kommer till våra sjukhem och hur kommer det i så fall att påverka omsorgspersonalen? Det 

skulle vara mycket intressant att i framtiden se om någon från Socialhögskolan har lust att 

forska vidare på vårt spår.  
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

 
Intervjuperson nr: 
Datum: 
Ålder: 
Född i: 
Yrkesbenämning: 
Antal år/tid i yrket: 
Antal år/tid på nuvarande arbetsplats: 
 
1. Vad har gjort att du sökt dig till äldreomsorgen? 
 
2. Vilka egenskaper har du som du känner är en tillgång i arbetet med människor i livets 

slutskede? 
 
3. Hur tycker du att arbetet med människor i livets slutskede är i jämförelse med andra om-

sorgsarbeten? 
 
4. Vilka delar av ditt arbete upplever du som svårast? 
 
5. Hur tror du att du som omsorgsgivare som arbetar med döende är i jämförelse med andra 

omsorgsgivare? 
 
6. Hur upplever du att det känns att hjälpa en människa som du vet snart skall dö? (Vilka 

känslor väcker arbetet hos dig?) 
 
7. Hur tycker du att ditt arbete med döende människor påverkar dig som person? 
 
8. Finns det glädjeämnen i ditt arbete? 
 
9. På vilket sätt får du hjälp och stöd i ditt arbete med vårdtagare i livets slutskede? 
 
10. I vilka situationer känner du att du skulle behöva mer stöd? 
 
11. Vad skulle du vilja att din arbetsplats erbjöd för stöd och hjälp? 
 
12. (Fråga till dem som jobbat några år på sjukhemmet) Hur tycker du att arbetet med palliativ 

vård är idag jämfört med för ett par år sedan? 
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