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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Sverige hör till ett av de länderna i världen där befolkningen lever längst, samtidigt går 

den medicinska utvecklingen ständigt framåt och skapar etiska dilemman gällande vården av den 

döende människan. Att förstå hur dessa patienter ska bemötas och vilka aspekter som är viktiga för 

en god död är en viktig del av den moderna sjukvården. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vad en god död innebär ur ett 

patientperspektiv.

Metod: Litteraturöversikt med deskriptiv design där resultatet baseras på 12 kvalitativa 

originalartiklar. 

Resultat: Resultatet visar på att vad en god död innebär är högst individuellt, några mönster 

framkom dock. Patienter värdesätter delaktighet i vården, de vill vara informerade om sin prognos 

och beslut som tas omkring den egna vården. Flertalet patienter vill fatta det slutgiltiga beslutet om 

sin behandling. Att behålla sin integritet och värdighet till slutet var andra delar i hur en god död 

upplevdes. Att styra över vart man dör är en annan viktig aspekt, att få dö en fridfull, smärtfri död i 

hemmet ansågs av många vara en god död. Assisterad dödshjälp ansågs i vissa fall bättre än en 

långsam process med mycket lidande under den sista tiden, men framförallt uttrycktes att döden 

skulle vara naturlig och inte utdragen. 

Slutsats: Döden och döendet är något som angår oss alla. Precis som övrig vård är det av stor vikt 

att även den palliativa vården individanpassas för att främja livskvalitet och bevara autonomi och 

värdighet 

Nyckelord God död, Livskvalitet, Eutanasi, Autonomi, Patientperspektiv



ABSTRACT

Background: Sweden has one of the highest life expectancies in the world, at the same time 

medical development is constantly ongoing. These two factors combined create ethical dilemmas 

regarding care for the dying patient. Understanding how patients in a palliative stage of their 

treatment view a good death and what aspects of care they value is a critical part of modern 

healthcare. 

Aim: The aim of this literature review is to get a better understanding of a good death from a 

patient perspective. 

Method: Literature review with a descriptive design where the result is based on 12 qualitative 

original articles. 

Result: The results show that a good death is a highly individual process. A few patterns emerged 

during this study. Patients value involvement in their own care; they want to be informed about their

prognosis and their care. Many patients also want to make the final decision about their treatment. 

Retaining ones integrity and dignity to the end were also recognized as important factors of a good 

death. Having a say in where you die also important; to be able to have a peaceful and pain free 

death in ones home was considered part of a good death to many participants. Assisted euthanasia 

was, in some cases, considered better than a slow painful death. However, ensuring that the dying 

process was fast occurred via natural causes was more important. 

Conclusion: Death and the process of dying is something that affects us all. As in all care, it is 

important that palliative care is adapted to the individual to promote a better quality of life and to 

help the patient retain autonomy and dignity. 

Keywords Good death, Quality of life, Euthanasia, Autonomy, Patient perspective
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BAKGRUND 

Sverige hör till de länder i världen där befolkningen lever längst och medellivslängden har stigit 

nästan oavbrutet sedan 1860-talet (Statistiska centralbyrån, 2012). År 1999 var medellivslängden 

81,9 år för kvinnor och 77,1 år för män (SOU 2001:6) jämfört med 2015 då medellivslängden för 

kvinnor ökat till 84 år och till dryga 80 år för män (SCB, 2016). Enligt socialstyrelsens (2006) 

statistik dog drygt 91 000 människor under 2015 och den vanligaste dödsorsaken för både män och 

kvinnor var hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Då medellivslängden i Sverige stiger menar 

Engström, Bruno, Holm & Hellzén (2007) att man även kan förutspå att cancerfallen kommer att 

öka i takt med befolkningens allt högre ålder. Många av dessa kommer därav vara i behov av 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). Samtidigt går den medicinska utvecklingen ständigt framåt 

och detta skapar etiska dilemman gällande vården av den döende människan. 

Behandlingsmetoderna är mer avancerade och fortgår oftast längre än tidigare vilket i många fall 

medför både mer lidande och förlängd dödsprocess för personen i fråga (Arlebrink, 2013). 

När kurativ vård (behandlande/botande vård) inte längre är möjligt ändrar behandlingen riktning 

och syftar inte längre till att bota. Enligt Socialstyrelsens (2006) avlider ungefär 90 000 människor 

varje år i Sverige och denna siffra har under de senaste 10 åren varit oförändrad. I drygt 80% av 

fallen inträffar döden efter upprepade kontakter med hälso- och sjukvården till följd av utdraget och

långsamt fortskridande sjukdomsförlopp (Karlsson & Milberg, 2013). Många av dessa är i behov av

palliativ vård den sista fasen av sjukdomen (Kaasa, 2001), vilket enligt Valverius, Nilstun & 

Nilsson (2000) är ett återkommande samtalsämne mellan behandlande läkare och den döende 

patienten. Palliativ vård härstammar från det latinska ordet pallium som betyder mantel. Manteln 

som sveper om patienten symboliserar omsorgen kring den döende människan (Kaasa, 2001). 

World Health Organization [WHO] (1990) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt där man 

fokuserar på att förbättra livskvaliteten för både patient och dennes familj/närstående den sista tiden

i livet. Döendet ses som en normal process där själva döendet, händelsen död och tillståndet död 

kan urskiljas. Syftet med den palliativa vården är varken att påskynda eller skjuta upp döendet. 

Genom att lindra lidande och förebygga plågsamma symtom som t.ex. smärta, illamående och 

ångest främjas välbefinnande och livskvalitet. Helhetsperspektivet inom den palliativa vården 
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bygger inte enbart på lindrande av fysiska åkommor utan även att psykiska, sociala, andliga och 

existentiella behov tillgodoses (SOU 2001:6; WHO, 1990). 

I den vetenskapliga litteraturen kan man urskilja ett flertal begrepp som används synonymt för att 

beskriva en god och värdig död och vad som ligger till grund för att uppnå detta ur ett 

patientperspektiv. Begreppen god död/värdig död/fridfull död och hälsosam/sund död skiljer sig åt 

samtidigt som man kan finna många likheter. Centrala värden som identifierats ur samtliga begrepp 

är patientens självbild/identitet eller integritet, självbestämmande, delaktighet, sociala relationer och

symtomlindring (Ternestedt, 2013). 

Förr syftade eutanasi till att göra det så bra som möjligt för den döende människan. I modern tid har

ordet däremot en mer laddad betydelse och syftar till dödshjälp. Fem olika former av eutanasi kan 

urskiljas: aktiv samt passiv eutanasi, döden som förutsedd men ej avsedd bieffekt av behandling 

eller principen om den dubbla effekten, acceleration av döden samt läkarassisterat självmord 

(Arlebrink, 2013). Under senare år har antalet länder som enligt lag godkänner eutanasi ökat. 

Tidigare var läkarassisterad dödshjälp endast lagligt i Nederländerna samt Belgien (Chappel, 

Ziebland, McPherson & Herxheimer, 2006) Förutom tidigare nämnda länder så har eutanasi nu även

legaliserats i Luxemburg, Colombia och Kanada (Emanuel, Onwuteaka-Philipsen, Urwin & Cohen, 

2016). Läkarassisterat självmord tilläts tidigare enligt lag i Nederländerna, Belgien samt även i 

delstaten Oregon i USA. I  Schweiz har man tidigare utövat assisterat självmord med eller utan 

läkare (Chappel et al., 2006) men metoden har under senare år även legaliserats i Oregon, 

Washington, Montana, Vermont och Kalifornien (Emanuel et al., 2016).  

Eutanasi är enligt lag förbjudet i Sverige och rubriceras som mord  med påföljande fängelsestraff 

såsom beskrivs i kap 3, §1 (SFS 1962:700), detta även om det skulle utföras på begäran av 

patienten. Det förekommer dock att vårdpersonal får denna typ av förfrågan från svårt sjuka 

patienter som vill avsluta sina liv. Enligt en svensk studie uttryckte döende patienter sin vilja att dö 

och påskynda döendet genom assisterat självmord i samtalet med behandlande läkare (Valverius et 

al., 2000). Befolkningens syn på eutanasi har under senare år skiftat och ämnet är väl omdebatterat, 

dock kan man urskilja ett ökat stöd i 11 av 13 västeuropeiska länder mellan 1981-2008. Sverige är 

ett av de länder där stödet ökat under denna period. I åtta av tio central- och östeuropeiska länder så 

var stödet för eutanasi oförändrat eller minskat under perioden 1999-2008 (Cohen, Van Landeghem,

Carpentier & Deliens, 2012). Hos de som ställer sig positiva till aktiv dödshjälp kan man urskilja tre
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återkommande motiv: hopplöshet inför situationen där man visste att sjukdomen var obotlig och 

inom en snar framtid skulle leda till döden, smärta och lidande vid de tillfällen man ej kunnat lindra 

samt patientens egen rätt att bestämma och fatta beslut som rör det egna livet (Kuuppelomäki, 

2000).

Palliativ sedering vid livets slut är en omdebatterad behandlingsmetod som ges till mindre än 40% 

av de döende patienter som har 4 dagar kvar att leva. I enstaka fall använder man sig av denna 

metod då man inte på ett adekvat sätt kunnat behandla och lindra, för patienten besvärliga symtom. 

Enligt Engström och medarbetares (2007) systematiska litteraturöversikt kunde man framförallt se 

tre tillstånd som ledde till beslutet om palliativ sedering: delirium/agitering, andnöd samt smärta. 

Svenska läkaresällskapet (2010) har tagit fram etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets 

slutskede. Riktlinjerna är tänkta att fungera som stöd i beslutsprocessen där läkaren överväger 

utökad medicinsk symtomlindring där medvetandegraden och autonomin hos patienten påverkas. I 

samråden med patienten kan palliativ sedering vara ett komplement till lindrande av besvärliga 

symtom som man på annat sätt inte kan få bukt med. Vid de tillfällen där den etiska principen att 

göra gott väger tyngre än icke-skada principen samt minskad autonomi hos patienten kan denna 

metod komma att vara aktuell om läkaren bedömer patientens överlevnad till högst en till två 

veckor. En dialog ska föras mellan läkare och patient om dennes önskningar gällande utformning av

vården den sista tiden i livet. Läkaren ska informera om symtomlindring då även i den form som 

kan påverka patientens medvetandegrad. Patienten har rätt utifrån den givna informationen att avstå 

från behandlingen. I de fall då patienten inte längre är beslutskapabel ska man utgå från önskemål 

patienten tidigare yttrat samt även ta med information från anhöriga gällande patientens vilja 

(Svenska läkaresällskapet, 2010). I samband med att palliativ sedering påbörjas sänks patientens 

medvetandegrad gradvis och effekten utvärderas regelbundet under behandlingstiden. Claessens, 

Menten, Schotsmans & Broeckaert (2011a; 2011b) menar att detta är en medicinsk behandling som 

används i syfte att lindra lidande och i rätt proportioner inte är menat som en typ av dödshjälp. 

Vad säger lagen? 

Hälso- och sjukvårdens primära uppgift är att utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet erbjuda 

adekvat och omsorgsfull vård som ska, så långt det är möjligt utformas och ske i samråd med 

patienten (SFS 2010:659). Patientlagen syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning och 

främja integritet, självbestämmande och delaktighet genom att patienten och dennes anhöriga får 
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erhålla information från hälso- och sjukvårdspersonal som har det yttersta ansvaret för patientens 

vård. Utifrån given information ges patienten möjlighet att medverka i valet av 

behandlingsalternativ respektive läkemedel (SFS 2014:821). Enligt 4 kap. 1§ i Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7) har patienten 

lagenlig rätt att avbryta eller avstå från livsuppehållande behandling. Den fasta vårdkontakten ska 

före ställningstagande till patientens uttryckta önskemål försäkra sig om att patienten samt 

närstående har fått adekvat och individuell information. En bedömning av patientens psykiska status

skall göras samt att vårdkontakten ska förvissa sig om att patienten förstått den information som 

givits, inser konsekvenserna av sitt beslut, har haft tillräckligt med tid att överväga sitt beslut samt 

står fast vid sitt beslut. 

Återvinnande av hälsa och välbefinnande är centralt inom den svenska sjukvården. Likaså lindrande

av fysiska och psykiska symtom samt att existentiella behov tillgodoses den sista tiden i livet 

oavsett om döden sker plötsligt eller där processen är mer långdragen (SOU 2001:6). 

Teoretisk referensram

Omvårdnadsteori

Virginia Henderson menar att kropp och själ är oskiljbara och människan är en självständig, aktivt 

handlande individ och att omvårdnaden ska utformas med hänsyn till dessa komponenter. I sin 

beskrivning av omvårdnadens natur utgår Henderson från det som traditionellt kan betraktas som 

omvårdnadens uppgift, nämligen att tillgodose människans generella fysiska, psykosociala och 

andliga behov. Sjuksköterskans främsta uppgift är att, utifrån individens perspektiv om denne hade 

haft kraft, vilja och kunskap, utföra åtgärder som främjar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död 

när detta är oundvikligt. Vård i livets slut lyfts fram som en speciell del i omvårdnaden trots att 

Henderson inte beskriver det mer ingående i sin teori. Det huvudsakliga målet för omvårdnaden är 

att individen ska återvinna sin självständighet och oberoende för att själv kunna utföra och 

tillgodose sina behov (Kirkevold, 2000).
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Problemformulering

Vården blir allt mer personcentrerad och patienten blir allt mer delaktig i den egna vården. Ökad 

möjlighet att hålla sig uppdaterad och informerad gör att patienter i dagens samhälle är mer pålästa 

och vill involveras i beslutsprocessen. Precis som synen på välbefinnande och livskvalitet är 

individuell skiljer sig uppfattningen om vad en god död innebär från individ till individ. Ökad 

möjlighet att hålla sig uppdaterad och informerad gör att patienter i dagens samhälle är mer pålästa 

och vill involveras i beslutsprocessen. 

I en vård som blir allt mer personcentrerad så har man som patienten fortfarande väldigt lite att säga

till om gällande sin egen död. I samband med obotlig sjukdom och i enlighet med ett palliativt 

förhållningssätt utgår man i mångt och mycket utifrån patientens egna värderingar och önskemål. 

Självbestämmande och integritet har blivit allt viktigare och styrks av gällande regelverk dock ställs

vårdpersonal inför etiska dilemman i vården av den döende människan. Medvetenheten om att 

välbefinnande och livskvalitet är individuellt är vida känt inom sjukvården dock är själva döendet 

fortfarande ett tabubelagt samtalsämne i dagens samhälle. Hur vi vill spendera vår sista tid i livet är 

en fråga men hur vi vill dö är en annan. Har dagens sjukvård kunskap om vad en god död innebär 

utifrån ett patientperspektiv? Har man i dagens personcentrerade sjukvård kunskap om vad 

patienten anser är en god död? 

Syfte

Syftet med denna litteraturöversikt är att undersöka vad en god död innebär ur ett patientperspektiv. 
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METOD

Design

Studien har utformats som en allmän litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier.

Sökstrategi

Urval

Inklusionskriterier: (1) artiklarna skulle finnas tillgängliga på svenska eller engelska, (2) endast 

originalartiklar, (3) artiklar publicerade mellan 2010-2016, (4) artiklar tillgängliga via Uppsala 

Universitet och (5) artiklarna skulle ha ett patientperspektiv på vad en god död innebär. Artiklar från

västvärlden samt Asien har inkluderats i litteraturöversikten. Exklusionskriterier var (1) artiklar som

inkluderade personer under 18 år i studien, (2) artiklar med enbart sjukvårdspersonals syn på en god

död, (3) artiklar från akutvårdsavdelningar, (4) artiklar där kvantitativ metod använts i studien samt 

(5) artiklar som bedömts ha låg kvalitet efter utförd kvalitetsanalys (se Bilaga 2 - Artikelöversikt). 

Datainsamlingsmetod

Sökningen utfördes i databaserna PubMed och CINAHL vid flertalet tillfällen mellan den 7 och den

29 november 2016. Sökorden valdes för att matcha syftet för litteraturöversikten och översattes till 

engelska för att möjliggöra sökningar på internationella databaser. Samma sökord användes i båda 

de aktuella databaserna och var ‘patient’, ‘euthanasia’, ‘terminal illness’, ‘end of life’, ‘autonomy’, 

‘a peaceful death’, ‘quality of life’, ‘palliative care’, ‘patient perspective’ och ‘good death’. 

Booleska operatorerna AND och NOT har använts för att begränsa sökningen och ge ett smalare 

resultat (Forsberg & Wengström, 2016). För upplägg av sökningarna i de olika databaserna hänvisas

till Bilaga 1 - Sökstrategi. 

I det första steget utfördes sökningar parallellt i PubMed och CINAHL på sådant sätt att sökningen 

för varje kombination av sökord först gjordes i PubMed och sedan i CINAHL innan nästa sökning 

gjordes. Den första sökningen (sökord 1-5, se Bilaga 1 - Sökstrategi) resulterade i totalt 276 artiklar 

(219 i PubMed samt 57 i CINAHL) varav alla titlar lästes igenom och titlar som svarade mot syftet 
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valdes ut. 6 titlar förekom i mer än en sökning och exkluderades därför. Detta resulterade i totalt 68 

artiklar (57 i PubMed samt 11 i CINAHL). 

I nästa steg lästes sammanfattningen för alla utvalda artiklar igenom av båda författarna vilket 

resulterade i totalt 23 artiklar som svarade mot syftet. Slutligen lästes artiklarna i sin helhet vilket 

ledde till att 6 artiklar valdes ut. 7 artiklar exkluderades direkt då de ej var tillgängliga via Uppsala 

Universitets prenumeration övriga 10 exkluderades på grund av en kvantitativ metod eller att de 

bedömdes ha låg kvalitet. På grund av att så få artiklar återstod, då författarna ämnade inkludera 

minst 10 artiklar i litteraturöversikten, utfördes ytterligare en sökning (sökord 6-7, se Bilaga 1 - 

Sökstrategi) i både PubMed och CINAHL. Denna sökning resulterade i totalt 103 artiklar (98 i 

PubMed samt 3 i CINAHL) varav 19 valdes ut baserat på att titeln svarade mot syftet. 

Sammanfattningen lästes igenom och 8 artiklar valdes ut att läsas till fullo. Av dessa exkluderades 

en baserat på att den ej var tillgänglig genom universitets prenumeration och ytterligare tre då de 

bedömdes ha låg kvalitet eller använde sig av en kvantitativ metod. Detta ledde till 4 artiklar som 

inkluderades i denna litteraturöversikt. 

Ytterligare två artiklar ([5, 7]) hittades genom en manuell sökning av reviewartiklar, dessa svarade 

inte fullt ut mot inklusionskriterierna då de föll utanför årtal för publicering men inkluderades ändå 

då de bedömdes ha hög kvalitet samt svara mot syftet på litteraturöversikten. Totalt inkluderades 12 

artiklar i denna litteraturöversikt. 

Bearbetning och Analys

Kvalitetsgranskning

Kvalitetsanalys av inkluderade artiklar har gjorts med hjälp av Forsberg och Wengströms (2016) 

kvalitetsgranskningsmall “Checklista för kvalitativa artiklar”. Granskningsmallen är uppdelad i fem

olika rubriker - “Syfte med studien”, “Undersökningsgrupp”, “Metod för datainsamling”, 

“Dataanalys” samt “Utvärdering” - med specifika frågor under varje rubrik för att kunna bedöma 

kvaliteten på artikeln som helhet. Artiklarna granskades först enskilt av författarna, sedan jämfördes

resultaten med varandra och eventuella oenigheter diskuterades för att komma fram till en 

gemensam bedömning. Kvaliteten på artiklarna bedömdes i tre nivåer - låg, medelhög, hög - utifrån 

resultatet av kvalitetsgranskningen. För att enklare bedöma kvaliteten på artiklarna skapade 

författarna kriterier för vad som krävdes för att artiklarna skulle uppnå en viss kvalitetsgrad. 
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Artiklar som uppfyllde mindre än 50% av kriterierna i granskningsmallen bedömdes ha låg kvalitet,

artiklar som uppfyllde 50-75% bedömdes ha medelhög kvalitet och slutligen de över 75% som hög 

kvalitet. I Bilaga 2Artikelöversikt kan bedömd nivå för varje studie inkluderad i litteraturöversikten 

ses. 

Resultatanalys

Efter att samtliga 12 inkluderade artiklar var kvalitetsgranskade och bedömda som tillförlitliga 

sammanställdes artiklarna i en översiktstabell (se Bilaga 2 - Artikelöversikt). Detta för att kunna få 

en övergriplig bild av artiklarnas syfte, metod och resultat (Bahtsevani, Nilsson, Sandström & 

Willman, 2016). Artiklarna lästes sedan återigen igenom individuellt av båda författarna innan 

fokus lades på resultatdelen i varje artikel. För att försäkra en korrekt översättning av resultatet 

användes lexikon, detta var viktigt då ingen av författarna har engelska som modersmål (Östlundh, 

2012). 

Dataanalysen som använts i detta arbete är inspirerad av en latent innehållsanalys, där författarna 

identifierat meningsbärande enheter, kondenserat och översatt dessa, samt kodat dem in i kategorier 

(Forsberg & Wengström, 2016). I och med att resultatet endast kodats till kategorinivå och ej 

inkluderat centrala teman och utveckling av teorier så har analysen genomförts som en manifest 

analys.  Efter att resultatet på varje enskild artikel lästs igenom enskilt av båda författarna 

markerades de delar i texten som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Detta gjordes för att finna 

mönster, så kallade meningsenheter, och likheter mellan de inkluderade artiklarna. En meningsenhet

innebär meningar, ord eller stycken med liknande innehåll. I nästa steg kondenserades och 

översattes meningsenheterna, detta innebär att meningsenheterna kortas ner men det väsentliga i 

innehållet bevaras. Slutligen kodades varje kondenserad meningsenhet varefter författarna 

diskuterade vad som framkommit ur artiklarna. I det sista steget av resultatanalysen formades 

kategorier utifrån koder med liknande innehåll, detta ledde till fem olika kategorier; Delaktighet i 

livets slutskede, Vård i livets slutskede, Planering för framtiden, Information och kommunikation 

samt Att dö. För två av kategorierna användes även underkategorier för att förtydliga resultatet; 

Delaktighet i livets slutskede har underkategorierna Autonomi och beslutsfattande samt Eutanasi 

och assisterad dödshjälp och Vård i livets slutskede har underkategorierna Palliativ vård samt 

Symtomkontroll. I Tabell 3- Kategorier visas exempel på hur denna process gått till. 
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Tabell 3 - Kategorier

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori

Autonomy was often mentioned as an 
important attribute
of a good death. This included patients’ 
involvement in decisions
at the end of life. Some participants had 
written living
wills to make sure that the very end 
would be as good as possible

Autonomi anses som en viktig 
aspekt för en god död, att vara 
delaktig i beslut under livets 
slutskede underlättar en god 
död. 

Autonomi Delaktighet i 
livets slutskede

Participants appreciated that the early 
palliative care team provided rapid 
attention to symptoms, especially pain, 
and emphasised that symptom 
management was the team’s area of 
expertise.

Vikten av att snabbt 
uppmärksamma symtom, 
speciellt smärta, och åtgärda 
dem.

Symtomkontr
oll

Vård i livets 
slutskede

Many participants expressed the 
importance of preparing for
death, which could include saying good-
bye to their loved
ones, completing unfinished business, 
such as making funeral
arrangements, sorting out financial affairs
and writing down
specific requests, preparing others for 
their death and gradually
accepting their own death.

Vikten av att få förbereda sig 
själv och andra på sin 
förestående död. Genom att 
planera och förbereda sig inför 
döden kunde de gradvis 
acceptera sin egen död. 

Planering Planering för 
framtiden

Communication was facilitated when 
physicians showed empathy, were clear 
about their boundaries and helped
patients organise their thoughts and 
express their feelings.
Patients reported barriers when they were
patronised, when they were denied the 
freedom to voice preferences and when 
physicians only considered medical 
issues.

Empati, uttryckande av gränser 
samt hjälp att reda ut tankar och 
känslor underlättade 
kommunikationen. 
Begränsningar upplevdes vid 
nedlåtande behandling, att ens 
åsikt inte fick uttryckas samt när
bara det medicinska övervägdes.

Kommunikati
on

Information och 
kommunikation

Several participants mentioned their fear 
that their death would be prolonged. 
Instead, they were hoping it would 
happen quickly. A prolonged death was 
associated with suffering, not only for the
patient, but also for the loved ones.

Rädsla för att döden skulle ta 
tid, detta kopplades samman 
med mer lidande för patienten 
men även för anhöriga.

Döden Att dö

Etiska överväganden

Endast artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté eller noggranna etiska överväganden har 

inkluderats i litteraturöversikten. Alla artiklar som är inkluderade i litteraturöversikten har 
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redovisats objektivt och resultatet omfattar alla resultat som framkommit, både de som stödjer och 

talar emot författarnas personliga åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). 

RESULTAT

Delaktighet i livets slutskede

Autonomi och beslutsfattande

Autonomi ansågs vara en viktig aspekt för en god död, att vara delaktig i beslut under livets 

slutskede underlättar en god död (Kastbom, Milberg & Karlsson, 2016). Oro uttrycktes för att vara 

en börda för andra, genom att förlora sin kontroll och autonomi (Ho et al., 2013; Kastbom et al., 

2016). Att återta kontrollen över sitt liv trots förändrade förutsättningar och ha möjligheten att vara 

delaktig i sin vård återger känslan av värdighet och minskar lidande (Ho et al., 2013). Av deltagarna

i den populationsbaserade studien av Inthorn, Schicktanz, Rimon-Zarfaty & Raz (2015) ansågs 

respekt för patientens autonomi i de beslut som gjordes angående vård i livets slutskede avgörande 

för bibehållande av värdighet för patienten. Patienter uttryckte en uppskattning och en närmare och 

mer jämställd relation till behandlande läkare då ömsesidig respekt för autonomi fanns (Dees et al., 

2012).

Enligt Brom och medarbetare (2014) ville samtliga patienter att den behandlande läkaren skulle 

vara delaktig i beslutsprocessen då det var denne som hade den medicinska kunskapen gällande 

sjukdom och behandlingsalternativ. Beroende på vilket skede av sjukdomen patienten befann sig i 

varierade graden delaktighet som önskades gällande fortsatt behandling. Flertalet patienter ville 

fatta det slutgiltiga beslutet gällande sin behandling då de antingen ville ha fortsatt kontroll över sitt 

liv och framtiden (Brom et al., 2014; Hirai, Miyashita, Morita, Sanjo & Uchitomi, 2006) eller för att

de ansåg att det var deras eget ansvar att fatta dessa beslut (Brom et al., 2014). Det gällde 

framförallt i de beslut när behandlingen handlade om livskvalitet snarare än att förlänga livet. I de 

fall där behandlingen syftade till att förlänga livet sattes hellre tilliten till läkarens expertis. Detta för

att de patienter som deltog i studien kände att den egna kunskapen inom området var begränsad 

(Brom et al., 2014). Hos tillfrågade patienter med motorneuron sjukdom uttrycktes en oro för 

minskad delaktighet i beslutsprocessen i samband med att sjukdomen fortskred (Whitehead, 
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O’Brien, Jack & Mitchell, 2011). Enligt Broom (2011) hade många obotligt sjuka patienter stark 

åsikt gällande rätten till sin egen död och vad de ansåg vara en värdig död. 

Eutanasi och assisterad dödshjälp

Samtliga deltagare i studien av Broom (2011) hade starka åsikter i debatten kring eutanasi och 

assisterat döende. Ett stort stöd fanns bland deltagarna för påskyndande av död i de fall där 

patienten så begärde, och detta uttrycktes genomgående hos majoriteten av de intervjuade (Broom, 

2011). I en holländsk studie inriktad på patienter som begärt läkarassisterad dödshjälp rapporterar 

Dees och medarbetare (2012) att samtliga tillfrågade patienter såg positivt på eutanasi innan sitt 

insjuknande. Begäran om eutanasi hade kommit vid olika tidpunkter för de tillfrågade. Detta kunde 

vara innan insjuknande, vid diagnostiseringen av ett livshotande tillstånd eller när sjukdomen gick 

in i ett palliativt skede. Personliga åsikter såsom en stark önskan att bestämma över sin egen död, 

tidigare erfarenheter av medicinsk vård och att ha sett någon annan lida togs av deltagare i studien 

upp som skäl att överväga eutanasi. 

För somliga, även om eutanasi gick emot deras principer, var tanken på att vara fullt adekvat med 

en dysfunktionell kropp mer besvärande. Deltagarna upplevde att det fanns en gräns för hur mycket 

försämring som ansågs uthärdligt. En deltagare uttryckte att om denna gräns uppnåddes kunde 

denne överväga eutanasi som en möjlig utväg. Känslan av att vara en börda för familjemedlemmar 

gjorde att eutanasi sågs som en acceptabel utväg. För vissa var tanken på ett utdraget 

sjukdomsförlopp skrämmande då detta skulle innebära börda för andra i dennes omgivning. 

Assisterat självmord ansågs därför av somliga av dessa deltagare som ett alternativ (Whitehead et 

al., 2011). 

Broom (2011) poängterar att även om många av deltagarna uttryckte sig positivt om eutanasi och 

assisterad dödshjälp så fanns det ett signifikant antal deltagare (om än en minoritet) som istället 

ansåg att hospice var en trygg plats och inte ihopkopplad med någon form av eutanasi. Istället 

uttryckte dessa deltagare att de trivdes i den palliativa vården och inte på något sätt ville påskynda 

sin egen död, utan snarare ville “hänga kvar” så länge som det bara var möjligt. 
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Vård i livets slutskede 

Palliativ vård

Palliativ vård och vård på hospice beskrivs återkommande som en trygg plats som minskar 

ensamheten och erbjuder möjligheten att prata om rädslor som deltagarna inte känner att de kan 

uttrycka någon annanstans. Detta ansågs också av deltagarna i studien som en miljö där det fanns 

möjlighet att uttrycka både positiva och negativa känslor (Sampson, Finlay, Byrne, Snow & Nelson,

2014).

Många obotligt sjuka patienter ansåg att förberedelse inför den kommande döden var en viktig del i 

processen att acceptera sin obotliga sjukdom (Kastbom et al., 2016). Att öppna upp för diskussionen

gällande avancerad palliativ vård i livets slut ansågs som en annan viktig aspekt för en god död. 

Vissa deltagare i studien var dock inte ens medvetna om eller hade begränsad kunskap om vilken 

sorts palliativ vård som fanns att tillgå i hemmet eller inom hälso- och sjukvården (Hannon et al., 

2016). Det fanns en känsla bland anhörigvårdare att de vid palliativ vård i hemmet hade väldigt lite 

understöd från hälso- och sjukvården. Att få tillgång till hjälp och stöd beskrevs som extremt svårt 

och i många fall erbjöds det i ett väldigt sent stadie av sjukdomen. Den övergripande känslan hos 

deltagarna var att tidigare och mer tillgång till stöd från sjuksköterskor hade inneburit en förbättring

i möjligheten till att vårda sin anhörige i hemmet ända till döden inträffade (Whitehead et al., 2011).

Genom att initiera tidig kontakt med ett palliativt team kunde patienten informeras om möjligheten 

till avancerad sjukvård i hemmet samt möjligheten att vårdas på hospice utifrån patientens egna 

preferenser och önskemål. (Hannon et al., 2016). 

Ytterligare stöd upplevdes i samband med den palliativa vårdens holistiska fokus inte enbart låg på 

fysiska symtom utan även på psykosociala bekymmer. Patienter menade enligt Hannon och 

medarbetare (2016) samt Sampson och medarbetare (2014) att helhetsperspektivet som även 

omfattade anhöriga bidrog till en öppen och omhändertagande miljö vilket bidrog till att patienterna

kände sig avslappnade och lugna. I vissa fall kände sig deltagarna till och med optimistiska inför 

vistelsen på hospice (Hannon et al., 2016). 

Symtomkontroll

Deltagare uttryckte att de viktigaste delarna för livskvalitet var känslomässig status, aktivitet och 

deltagande samt stödfaktorer, dock blev symtomkontroll en viktig faktor i de fall där symtomen 

påverkade en eller flera av de viktigare faktorerna (Osborne et al., 2014). Att vara fri från smärta 
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och fysiska samt psykiska symtom ansågs som väsentligt i livets slut (Hirai et al., 2006). Även att 

kunna utföra vardagliga sysslor utan att hindras av smärta eller andra symtom togs upp som viktiga 

aspekter för livskvalitet (Osborne et al., 2014). I fall där patienten tidigare sett anhöriga lida då de 

inte fått tillräcklig behandling mot symtom i sin sjukdom påverkades deras tillit till att hälso- och 

sjukvården skulle kunna hantera deras egna symtom. Detta i sig påverkade deras syn på en god död 

(Kastbom et al., 2016). 

Vid tillfällen då patienten inte var adekvat smärtlindrad upplevde deltagarna en trygghet med ett 

palliativt team som kunde assistera med förslag till förändringar av medicinering och kände till flera

olika behandlingsalternativ. De uppskattade framförallt det personcentrerade förhållningssätt som 

teamet hade när det kom till att behandla och hantera smärta och andra symtom, vilket ledde till en 

övergripande känsla av bättre symtomkontroll (Hannon et al., 2016). 

Planering inför framtiden 

Att planera för framtiden (Hannon et al., 2016; Ho et al., 2013, Kastbom et al., 2016), ta farväl av 

familj och anhöriga, arrangera sin kommande begravning (Kastbom et al., 2016) och att vara fri från

finansiella och ekonomiska bekymmer var återkommande teman för de tillfrågade patienterna med 

en obotlig sjukdom (Hughes, Schumacher, Jacobs-Lawson, & Arnold, 2008; Kastbom et al., 2016).  

Synen på livet påverkades i samband med att patienterna diagnostiserats med en sjukdom som ej 

kan behandlas (Kastbom et al., 2016). I samband med detta beskrev flertalet av de patienter som 

gått in i en palliativ fas av sin sjukdom betydelsen av att fortsätta leva ett meningsfullt liv och att 

fortsätta att leva fram till dödsögonblicket inträffar (Hirai et al., 2006; Kastbom et al., 2016). Flera 

patienter menade att fortsatt planering av projekt gav en känsla av mening och normalitet trots 

vetskapen om deras allvarliga tillstånd (Kastbom et al., 2016). 

En god relation med familjen värderades högt hos många tillfrågade patienter (Hirai et al., 2006; Ho

et al., 2013; Kastbom et al., 2016), likaså att upprätthålla en god relation med vårdpersonalen (Hirai

et al., 2006). Att leva i nuet, “släppa konflikter” och inte beskylla andra för sin sjukdom och 

stundande död (Kastbom et al., 2016), bibehålla känsla av kontroll och värdighet, inte vara en börda

för andra och ha tilltro inför framtiden (Hirai et al., 2006) var viktiga aspekter för en god död.  I 
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samband med ändrad livsuppfattning upplevde flera patienter även befrielse från farhågor och i 

vissa fall upplevde de sig även lyckligare än innan sjukdomen (Kastbom et al., 2016). 

Information och kommunikation 

Kommunikationen mellan patient  och behandlande läkare gällande grad av delaktighet ansågs som 

mycket viktig (Brom et al., 2014; Hirai et al., 2006; Whitehead et al., 2011). Öppen och ärlig 

kommunikation gällande prognos (Ho et al., 2013; Dees et al., 2012), relevant information 

(Whitehead et al., 2011) samt en god relation mellan patient och läkare var väsentligt för att 

patienten skulle känna sig delaktig i beslutsprocessen (Whitehead et al., 2011).  Kommunikationen 

med vårdpersonal från det palliativa teamet ansågs som betydelsefull gällande planering av fortsatt 

palliativ vård utifrån patientens önskemål och preferenser (Hannon et al., 2016; Whitehead et al., 

2011) . Att ha tillgång till ett palliativt team gav patienten en möjlighet att ventilera och diskutera 

kommande beslut. Flera patienter såg fördelar med att kunna diskutera den medicinska 

behandlingen med annan medicinskt kunnig personal än den behandlande läkaren. Det palliativa 

teamet sågs av flertalet patienter som ett skyddsnät och ett bollplank gällande fortsatt planering 

(Hannon et al., 2016). 

Förutom kommunikation gällande behandlingsbeslut (Hirai et al., 2006) nämndes vikten av att få 

uttrycka känslor, både positiva och negativa, lyfta farhågor samt öppna upp för samtal gällande den 

kommande döden (Hirai et al., 2006; Sampson et al., 2014).

Att dö 

Patienter med obotlig sjukdom såg döden som en process snarare än en enskild händelse (Kastbom 

et al., 2016). Förutsättningar för en god död innebar för flertalet patienter att döden inträffade i 

sömnen (Hirai et al., 2006; Hughes et al., 2008), att döden var fridfull och smärtfri samt att familjen

fanns närvarande (Hughes et al., 2008; Kastbom et al., 2016). Rädsla inför en förlängd dödsprocess 

påtalades av flera patienter som uttryckte att döden skulle ske naturligt (Kastbom et al., 2016) och 

snabbt (Hughes et al., 2008; Kastbom et al., 2016).  Att inte vara medveten om den egna döden, 

fortsätta att leva som vanligt och att dö utan att vara medveten om det menar Hirai och medarbetare 

(2006) var viktiga förutsättningar för en god död. 

Vissa patienter fann lugn i vetskapen om att döden var förutbestämd och i tron att det fanns något 
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som väntade efter döden. Somliga, även de som inte var religiösa, var nyfikna på vad som skulle 

ske medan andra hade svårt att acceptera och finna lugn i att döden närmade sig (Kastbom et al., 

2016). Platsen för död ansågs som viktig och många betonade vikten av att få dö hemma (Hirai et 

al., 2006; Whitehead et al., 2011). Många anhörigvårdare uttryckte att vård på sjukhus i möjligaste 

mån skulle undvikas så långt det var möjligt (Whitehead et al., 2011).

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad en god död innebär ur ett patientperspektiv. I

studiens resultat framkom att patienter värdesätter öppen och ärlig kommunikation med sin läkare 

gällande prognos och behandlingsalternativ. Samspel mellan läkare och patient underlättade om 

relationen byggde på ömsesidig respekt vilket även bidrog till att patienten kände sig delaktig i 

beslutsprocessen. Beroende på vilken fas av sjukdomen patienten befann sig i varierade graden av 

delaktighet. Autonomi och känsla av kontroll över den rådande situationen nämns av många 

patienter som en viktig aspekt för en god död. Många tillfrågade patienter ställde sig positiva till 

eutanasi och läkarassisterad dödshjälp då tanken på ökat lidande i livets slutskede ansågs leda till 

försämrad livskvalitet. Samspelet och dialogen mellan övrig vårdpersonal ansågs också viktig, 

främst då i samband med fortsatt planering då sjukdomen gått in i en palliativ fas. Den palliativa 

vården ökade känslan av trygghet då vården byggde på ett helhetsperspektiv som även innefattade 

familj och anhöriga. Lindrande av fysiska symtom förbättrade livskvaliteten, dock uttryckte även 

patienterna ett behov av att ventilera psykisk och existentiell smärta och oro. Att få samtala öppet 

kring döden sågs som betydelsefullt, likaså planeringen för platsen där döden skulle äga rum. 

Resultatdiskussion 

Delaktighet i livets slutskede 

Att fastställa brytpunkten för den pågående kurativa behandlingen och övergå till palliativ vård är 

många gånger problematiskt (SOU 2001:6). Läkaren ska enligt lag involvera patienten i 

beslutsprocessen så långt det är möjligt (SFS 2010:659; SOU 2001:6). Patienter som är väl insatta i 

sin sjukdom och prognos tenderar att vilja fatta de slutgiltiga besluten på egen hand, somliga ville 

diskutera beslutet med familj och vårdpersonal medan andra valde att helt avstå från att medverka i 
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beslutsprocessen. Vissa patienter uttryckte däremot att de var mer delaktiga och involverade i 

kommande beslut än vad de önskade och gav uttryck för (Mo et al., 2011). Skillnad i patientens 

önskan om att vara delaktig kunde däremot skilja beroende på om fortsatt behandling syftade till att 

vara kurativ eller palliativ.

Vården ska bygga på beprövad erfarenhet (SFS 2010:659) och patientlagen är utformad för att 

värna om autonomi och stärka patientens ställning i vården (SFS 2014:821). Genom att arbeta enligt

de hälso- och sjukvårdslagar som finns ges patienten möjlighet att vara involverad i den egna 

vården. Vården ska så långt det är möjligt individanpassas och patienten skall ses ur ett 

helhetsperspektiv. I enlighet med Socialstyrelsen (2011) har patienten möjlighet att tacka nej till 

erbjuden behandling eller avsluta redan påbörjad behandling. Däremot är det i Sverige inte tillåtet 

enligt lag att få hjälp att avsluta sitt liv trots att man uttryckligen ber om detta (SFS 1962:700). All 

vård ska så långt det är möjligt utformas i samråd med patienten som även ska delges tillräcklig 

information för att kunna delta i beslut gällande olika behandlingsalternativ, oavsett om det gäller 

kurativ eller palliativ vård (SFS 2010:659; SFS 2014:821). Palliativ sedering används enligt 

Engström och medarbetare (2007) främst i de fall där man inte på ett adekvat sätt kunnat 

symtomlindra tillstånd som t.ex. delirium/agitering, andnöd samt smärta som är påfrestande för 

patienten. 

Då både patientens medvetandegrad och autonomi påverkas i samband med sedering ska denna 

behandlingsmetod ske i samförstånd mellan läkare och patient enligt de riktlinjer som finns. 

Svenska läkaresällskapet (2010) har arbetat fram etiska riktlinjer där göra gott väger tyngre än icke-

skada principen som annars är ständigt återkommande i all vård och omsorg. Då den palliativa 

sederingen sänker patientens medvetandegrad, i de flesta fall ända fram till dödsögonblicket menar 

författarna att detta kan ses som en form av passiv dödshjälp, även om sederingen i sig inte syftar 

till att förkorta livet. Claessens och medarbetare (2011a; 2011b) menar emellertid att palliativ 

sedering inte är en form av eutanasi eller assisterad dödshjälp. Att läkare och vårdpersonal får 

förfrågan om att assistera vid självmord eller bistå vid aktiv dödshjälp är inte ovanligt (Chambaere 

et al., 2010; Valverius et al., 2000) och enligt Valverius och medarbetare (2000) rapporterade ett 

fåtal läkare att de indirekt eller direkt assisterat vid självmord genom att skriva ut receptbelagda 

läkemedel men då i lindrande syfte (Valverius et al., 2000). 

. 
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Vård i livets slutskede

Enligt Virginia Hendersons omvårdnadsteori är sjuksköterskans främsta uppgift att tillgodose 

patientens fysiska, psykosociala och andliga behov när den egna förmågan sviktar. Hon menar att 

kropp och själ är oskiljaktiga och att båda dessa delar måste ombesörjas för att skapa livskvalitet. 

Den palliativa vården ska utformas från patientens egna preferenser och värderingar och på så sätt 

främja en god och fridfull död (Kirkevold, 2000). Genom att delge patienten information i ett tidigt 

palliativt skede kan den fortsatta vården individanpassas och formas utifrån patientens önskemål 

(Chand, Gabriel, Wallace & Nelson, 2013; El-Jawahri et al., 2013 Hannon et al., 2016; Valverius et 

al., 2000). 

Att familjen är inkluderad i vården är ett tema som tas upp återkommande av patienter både i de 

artiklar som inkluderats i denna studie och i annan litteratur, vilket gör att ett generellt antagande 

kan göras om vikten av denna inkludering som en aspekt i en god död. Patienter behöver även få 

uppleva att de blir bemötta med respekt och värdighet av vårdpersonal som ingår i det palliativa 

teamet som finns omkring dem. Förutom vikten av att få uttrycka kulturella övertygelser (Chand et 

al., 2013) uttryckte flertalet patienter att den palliativa vården erbjöd lindring för psykiska såväl 

som fysiska symtom vilket var en viktig aspekt för livskvalitet och en god död (Chand et al., 2013; 

Goldsteen et al., 2006; Hannon et al., 2016; Kastbom et al., 2016; WHO, 1990). I enlighet med 

International Council of Nurses [ICN] kod för sjuksköterskor (2012) bör sjuksköterskan arbete på 

ett sätt som främjar en miljö där mänskliga rättigheter och den enskilda individen samt dennes 

familj värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar respekteras. Genom att vara lyhörd och inte utgå

från egna värderingar blir vården personcentrerad och baseras på ett helhetsperspektiv med 

patienten i fokus. 

Planering för framtiden

Resultatet av de granskade artiklarna belyser vikten av att få förbereda sig och planera inför 

framtiden trots vetskapen om att denna var begränsad. Att ta hand om sina slutgiltiga 

ansvarsområden och förbereda sig själv och andra för den stundande döden (Goldsteen et al., 2006) 

är en viktig aspekt för en god död. Patienter tar upp olika typer av ansvar, vissa är direkt kopplade 

till förberedelser kring den egna begravningen (Goldsteen et al., 2006; Kastbom et al., 2016) men 

kan även handla om att förbereda framtida hjälp för anhöriga eller att avsluta ekonomiska åtaganden

(Hughes et al., 2008; Kastbom et al., 2016). Man kan anta att detta framförallt är ett sätt att hantera 

sin egen frånvaro i framtiden. Ett sätt att försöka påverka en tid när de inte längre kommer vara 
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närvarande genom att göra sig själv involverad och behjälplig för anhöriga och nära (Goldsteen et 

al., 2006).

Samtidigt som vikten av att planera tas upp är andra viktiga aspekter i en god död att leva sitt liv till

slutet och att leva i nuet (Goldsteen et al., 2006; Kastbom et al., 2016). Det finns en vilja att 

fortsätta leva sitt liv som vanligt och göra saker som man alltid gjort dem även i slutskedet av sitt 

liv (Goldsteen et al., 2006). Om detta är vad personen själv vill eller något som man anser förväntas

av en själv kan säkerligen vara olika från fall till fall. Goldsteen och medarbetare (2006) pratar om 

normativa förväntningar som en del i hur patienten hanterar sin sjukdom. Att även om man själv 

kanske inte är medveten om det kan det i vissa fall kanske vara att det finns en förväntning på att 

man ska fortsätta leva “som vanligt” och vara aktiv som leder till att man sätter press på sig själv. 

Ur de olika begreppen om hur en god eller värdig död uppnås för patienten kan de centrala värden 

om självbild, integritet och sociala relationer identifieras (Ternstedt, 2013). Kanske kan även dessa 

bindas till de normativa förväntningarna som finns på hur man ska agera i livets slutskede, det kan 

vara så att den egna självbilden förändras. Patienten anpassar sig och vill leva som vanligt så 

mycket som möjligt, både för att hålla kvar vid den personen man anser sig vara men också för att 

behålla sina relationer till anhöriga och nära så intakta som möjligt.

Information och kommunikation

Som tidigare belysts under vård i livets slutskede är en öppen kommunikation om ens tillstånd en 

viktig aspekt för en god död. Det finns även forskning som visar på att patienter som informerats 

om sin sjukdoms palliativa status har en bättre livskvalitet, mindre symtom samt minskad 

emotionell stress jämför med patienter som själva gissat sin status utifrån ett försämrat tillstånd 

(Yun et al., 2010). När studier istället jämför patienter som inte alls är medvetna om sin palliativa 

status med de som har denna vetskap kan det istället ses en rapporterad lägre livskvalitet och mer 

ångest hos patienter som blivit informerade om sin prognos (El-Jawahri et al., 2013). Genomgående

kan det i denna studie sägas att patienter vill ges möjligheten att själva fatta beslut om vad de vill, 

och inte vill, veta om sin prognos. Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor (2012) ingår det i 

yrkesrollen att kunna ge information så att patienten kan ge informerat samtycke till omvårdnad 

och/eller medicinsk behandling samt ger information om rätten att välja och att avstå behandling.  

I en studie av Alifranges och medarbetare (2011) framkom det att majoriteten av patienterna ville 

bli informerade om sitt tillstånd men de ville inte veta om de hade väldigt kort tid kvar att leva. 
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Även detta stöder att patienten har rätt att bli informerad men också rätten att neka mer information 

om sin prognos. Ytterligare en aspekt inom vikten av kommunikation och information är att det 

finns en större risk att patienter uppfattar vården som felaktig om inte de involveras. I en studie av 

Bolt, Pasman, Willems & Onwuteaka-Philipsen (2016) uttrycker patienter att bristfällig 

kommunikation spelar en stor roll i om vården uppfattas som otillräcklig. Det är viktigt att 

vårdpersonalen kan kommunicera med patienten på ett sätt som denne förstår, för att göra 

informationen tillgänglig bör den ges med ett enkelt språk. Detta styrks även av Patientlagen i kap. 

3, §6 (SFS, 2014:821). 

Att få tillgång till någon att prata med som lyssnar och förstår och som man samtidigt kan prata 

öppet med om både positiva och negativa känslor och lyfta de farhågor man har värdesätts även det 

högt (Goldsteen et al., 2006; Hirai et al., 2006; Sampson et al., 2014). Överlag ses ett behov av att 

kommunicera, inte bara bli given information, utan en öppen dialog där de frågor patienten vill lyfta

blir hörda och besvarade. Virginia Henderson tar i sina 14 punkter för omvårdnad upp 

kommunikation med andra där man får uttrycka sina känslor, behov, rädslor och åsikter som en 

viktig del i sjuksköterskans omsorg om sina patienter (Kirkevold, 2000).

Att dö

Förutsättningarna för en god död är högst individuellt dock kan man urskilja vissa likheter mellan 

samtliga artiklar som litteraturstudien baseras på. Enligt Kastbom och medarbetare (2016) ser de 

tillfrågade patienterna döden som ett förlopp och inte en enskild händelse. Döden och döendet 

beskrivs som en process där man kan urskilja olika faser: själva döendet, händelsen död och 

tillståndet död (SOU 2001:6). En av de mest tydliga tankarna inom palliativ vård är att vara 

medveten om den förestående döden och att känna en acceptans inför denna. Att “inse fakta” och 

acceptera att det inte går att undkomma döden är en avgörande del i en god död för vissa patienter. 

Att se saker klart för det de är, inte klamra sig fast vid och sätta tilltro till alternativa behandlingar 

när en vet att man är obotligt sjuk (Goldsteen et al., 2006). 

När det kommer till att förlänga livet under de sista dagarna trots att döden är definitiv går åsikterna

isär, resultatet i denna studie visar att patienter uttryckte en oro för en förlängd dödsprocess. Det 

fanns en vilja att döden skulle vara naturlig (Kastbom et al., 2016) och ske snabbt (Hughes et al., 

2008; Kastbom et al., 2016). Dock visade en studie av Ivo och medarbetare (2011) på att det fanns 
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skillnader i åsikterna om att behålla eller dra tillbaka livsuppehållande åtgärder vid livets slutskede. 

Där majoriteten av de intervjuade patienterna i Korea och Japan ansåg att man skulle avsluta 

livsuppehållande åtgärder när det inte längre fanns något hopp om bättring så uttryckte de kinesiska 

patienterna istället att de skulle behållas. I gruppen som ansåg att livsuppehållande åtgärder ej 

skulle behållas ses återigen uttrycket en naturlig död som anledning till varför, en förlängning av 

livet på ett konstgjort sätt är onödigt och onaturligt. Kommunikation om användandet av 

livsuppehållande teknologi var också en av de saker patienter uttryckte som mindre 

tillfredsställande (Heyland et al., 2010), vilket känns oroande när författarna sett att kommunikation

och delaktighet är viktiga delar av en god död. 

Metoddiskussion 

Studien utformades som en allmän litteraturöversikt då en heltäckande systematisk litteraturstudie 

anses kunna vara för omfattande för examensarbete på grundnivå. Valda artiklar beskrivs och 

analyseras i en litteraturöversikt, dock inte på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 2016). 

Det huvudsakliga syftet med att göra en litteraturöversikt är att ta reda på vilken forskning som 

finns inom ämnet och vad som ytterligare behövs (Polit & Beck, 2013). En empirisk studie med 

kvalitativa intervjuer ämnades först göras av författarna för att få en djupare förståelse av ämnet. 

Denna metod valdes dock bort av författarna dels för att denna metod ansågs för avancerad att 

genomföra och dels för att författarna inte besitter korrekt kunskap för att kunna genomföra 

intervjuerna. Forskningsetiska överväganden gjordes genom att endast inkludera etiskt granskade 

artiklar samt redovisa alla inkluderade artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Alla artiklar som 

inkluderats i resultat har fått ett etiskt godkännande, men endast ett fåtal av artiklarna inkluderar ett 

etiskt resonemang. 

Då studiens syfte var att få en förståelse för patienters syn på en god död valdes en kvalitativ ansats 

som design. Kvalitativ forskning framhåller förståelsen av personers upplevelser av till exempel ett 

fenomen i sitt sammanhang (Starrin & Svensson, 1994). Huvudfokus för studien låg på patienters 

perspektiv på en god död, och flertalet av de inkluderade artiklarna fokuserade på detta. I vissa av 

de inkluderade artiklarna har även anhörigas samt sjukvårdspersonals syn på en god död redovisats. 

I dessa fall har författarna valt att redovisa de resultat som bedöms vara relevanta för patientens syn 

på den goda döden. Detta innebär en tolkning av resultatet från författarna vilket kan ha lett till ett 

omedvetet förändrat resultat. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att alla 

inkluderade artiklar är skrivna på engelska, vilket innebär att resultatet översattes. Översättningen 
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och sammanställningen innebär att en tolkning gjorts av författarna, detta kan också ha förändrat 

resultatet. För att minimera risken för förändrat resultat användes lexikon kontinuerligt genom 

analyserna av inkluderade artiklar. 

Alla artiklar inkluderade i denna litteraturöversikt är relativt nya, alla artiklar är publicerade inom 

de senaste 10 åren och endast två är äldre än sex år. Detta anses som en styrka då det ger en inblick i

det aktuella forskningsläget inom området.. Kvalitetsbedömningen utfördes efter en beprövad 

kvalitetsmall för kvalitativa studier av Forsberg och Wengström (2016). Författarna genomförde 

kvalitetsgranskningen av artiklarna var för sig, även detta för att höja trovärdigheten på den 

bedömda kvaliteten. Artiklarna som inkluderats i denna litteraturöversikt bedömdes alla ha 

medelhög till hög kvalitet, vilket höjer trovärdigheten på resultatet. Dock hade en litteraturöversikt 

baserad på enbart studier med hög kvalitet även höjt litteraturöversiktens kvalitet. Att författarna 

inte har någon vana av att utföra kvalitetsgranskning av kvalitativa studier kan ha påverkat hur 

kvaliteten i artiklarna graderades och därmed också påverkat denna studies resultat. Om författarna 

hade besuttit mer kunskap om kvalitetsgranskning hade även kvaliteten på litteraturöversiktens 

resultat kunnat höjas. 

Då ett av inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara tillgängliga via Uppsala 

Universitets prenumeration exkluderades artiklar trots att deras titlar stämde mot syftet. Ett av 

inklusionskriterierna för studien som minskat utfallet i sökningarna var att de inkluderade artiklarna

skulle vara på svenska eller engelska, vilket också det ledde till att artiklar som stämde mot syftet 

exkluderades. Detta har minskat antalet inkluderade artiklar i studien och på sådant sätt även 

begränsat dess resultat. Inga inklusions- eller exklusionskriterier användes för att geografiskt ändra 

utkomsten av artiklar, detta kan ses både som en styrka och en svaghet för resultatet. Styrkan ligger 

i att det ger en bredare bild och visar på de gemensamma behoven hos patienter med palliativ 

sjukdom oberoende av det land de bor i. Svagheten i att det är svårt att få ett överförbart resultat just

för att sjukvårdssystemen kan skilja åt mellan de olika inkluderade artiklarna. Dock bör påpekas att 

resultatet föll sig sådant att de inkluderade artiklarna var från västvärlden (Australien, England, 

Nederländerna, Kanada, Sverige, Tyskland, USA och Wales) och några länder i östra Asien (Japan, 

Kina och Korea), vilka i många fall har liknande sjukvårdssystem. 

Ett av exklusionskriterierna som användes var att inga studier som inkluderade personer 18 år eller 

yngre skulle användas i denna studie. Detta dels då författarna ansåg att det valda ämnet som redan 
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är ett känslomässigt svårt ämne är ännu svårare när barn tillfrågas men även för att endast ett fåtal 

studier gjorts på detta ämne hos barn. Eftersom syftet med denna studie var att få ett 

patientperspektiv på vad en god död innebär var det också viktigt för författarna att det som 

uttrycktes i artiklarna var patientens egna tankar och ej de av en vårdnadshavare. Även artiklar 

utifrån ett akutvårdsperspektiv exkluderades då författarna avsåg förmedla tankarna hos patienter 

som hade haft möjlighet att reflektera över sin sjukdom samt sin död. Att inkludera även dessa 

grupper hade kunnat ge ett större utfall av artiklar och ett bredare resultat. Dock hade det med 

största sannolikhet även lett till ett spretigt och mindre överförbart resultat. Artiklar som bedömdes 

ha låg kvalitet i kvalitetsgranskningen exkluderades även de för att få ett så trovärdigt och relevant 

resultat som möjligt. 

Behov av mer forskning och kliniska implikationer

Det finns mycket forskning att tillgå om detta ämne, dock saknas forskning som specifikt inriktar 

sig på patienters syn på en god död. Den forskning som finns inriktar sig i de flesta fall antingen på 

en specifik sjukdomsbild eller på palliativ vård i stort. För att få en mer övergripande bild av vilka 

aspekter patienter som befinner sig i livets slutskede eller som har en sjukdom utan möjlighet till 

kurativ vård tillskriver en god död anser författarna att ytterligare forskning inom ämnet behövs. 

En förståelse för vad en god död innebär för patienten är applicerbart inom alla delar av vården. 

Sjuksköterskan har en nära relation till dessa patienter och det är av vikt att kunna se och 

tillmötesgå de behov som finns. En ökad förståelse av patienters syn på en god död bidrar till en 

mer personcentrerad vård i enlighet med de lagar som styr hälso- och sjukvården. 

Slutsats 

Döden och döendet är något som angår oss alla. Precis som övrig vård är det av stor vikt att även 

den palliativa vården individanpassas för att främja livskvalitet och bevara autonomi och värdighet. 

Vad som anses vara en god död är högst personligt dock kan författarna i enlighet med den gjorda 

studien påvisa viktiga faktorer som förknippas med en god död ur ett patientperspektiv. Den här 

studien har visat på att en god död är individuell och personcentrerad vård är precis lika viktig vid 

vården av patienter i livets slutskede som vid vården av patienter som vårdas kurativt.  
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BILAGA 1 Sökstrategi

Databas Sökord Utfall* Urval
baserat på

titel**

Urval
baserat på

sammanfatt-
ning

Inkluderade
artiklar

Pubmed
Sökning 1

Patient AND euthanasia AND 
terminal illness 

25 13 7 1 [12]

2 End of life AND Autonomy 
AND euthanasia AND patient 

46 19 6 3 [8, 3, 2]

3 Terminal illness AND a 
peaceful death AND patient 

9 0

4 Terminal illness AND end of 
life AND patient AND 
autonomy 

33 6 2 1 [6]

5 Quality of Life AND terminal 
illness AND patients NOT 
population

106 19 7 1 [1]

6 Palliative care AND patient 
perspective AND Quality of 
Life

71 14 5 3 [10, 11, 4]

7 Palliative care AND good 
death AND patient perspective

27 1 1 1 [9]

CINAHL
Sökning 1

Patient AND euthanasia AND 
terminal illness 

11 5 1 0

2 End of life AND Autonomy 
AND euthanasia AND patient 

10 6 0

3 Terminal illness AND a 
peaceful death AND patient 

1 0

4 Terminal illness AND end of 
life AND patient AND 
autonomy 

2 0

5 Quality of Life AND terminal 
illness AND patients NOT 
population

33 4 2 0

6 Palliative care AND patient 
perspective AND Quality of 
Life

3 0

7 Palliative care AND good 
death AND patient perspective

0

* Samma artiklar kan förekomma i flera sökningar. **Dubbletter avlägsnades under detta steg. 
[nr] hänvisar till vilken artikel som inkluderats från denna sökning - se Bilaga 2 - Artikelöversikt. 
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Nr. Författare, Land, År,
Databas 

Metod Undersöknings
grupp

Syfte Resultat Kvalitet

1 Brom, L., Pasman, R., 
Widdershoven, G., 
van der Vorst, M., 
Reijneveld, J., Postma,
T. & Onwuteaka-
Philipsen, B.

Nederländerna, 2014.

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

28 patienter 
med långt 
gången cancer

Att få en inblick i 
cancerpatienters syn på 
sin egen roll och hur stort
inflytande de vill ha i 
beslutsprocessen när 
sjukdomen gått in i ett 
palliativt skede

Beroende på vilket skede av sjukdomen patienten befann sig i 
varierande graden delaktighet gällande behandling. Många ville 
att läkaren skulle vara delaktiga i beslutet pga dess medicinska 
kunskap gällande sjukdomen samt behandlingsalternativ. I det 
senare skedet av sjukdomen ville däremot patienten vara mer 
delaktig i beslutet. Kommunikation mellan patient och 
behandlande läkare om hur mycket patienten ville vara delaktig 
ansågs som mycket viktig

Medelhög

2 Broom, A. 

Australien, 2011. 

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

20 patienter på 
palliativ 
vårdavdelning

Att undersöka patienters 
upplevelser av sluten 
hospice vård.

Många av patienterna uttryckte starka åsikter gällande rättigheter 
och rätten att bestämma över sin egen död.

Medelhög

3 Dees, M., Vernooij-
Dassen, M., Dekkers, 
W., Elwyn, G., 
Vissers, K. & van 
Weel, C.

Kvalitativ, 
intervju

32 patienter 
som 
önskat/begärt 
dödshjälp.

Att undersöka 
beslutsprocessen i de fall 
då patienten önskar/begär
dödshjälp och att förstå 
vad som är viktigt för att 
optimera 

Begäran om EAS (euthanasia and physician-assisted suicide) har 
kommit vid olika tidpunkter: innan insjuknande, när de fick en 
diagnos eller när sjukdomen övergått i palliativ fas. Argumenten 
för övervägande av EAS var: stark önskan att ha något att säga till
om gällande sin egen död, tidigare erfarenheter av sjukvård och att
man bevittnat outhärdligt lidande. 

Hög



Nederländerna, 2012. 
Pubmed 

beslutsprocessen

4 Hannon, B., Swami, 
N., Rodin, G., Pope, 
A. & Zimmermann, C.

Kanada, 2016. 

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

26 patienter 
med cancer, 14 
anhörigvårdare

Att utifrån ett 
patientperspektiv 
undersöka patienters 
upplevelse av att få 
palliativ vård i ett tidigt 
skede samt delarna som 
ingick i denna vård. 

Flera teman identifierades som viktiga för både patienter och 
anhörigvårdare: individanpassad behandling för symtom, holistisk
syn, vägledning i beslutsprocessen och förberedelser inför 
framtiden.

Hög

5 Hirai, K., Miyashita, 
M., Morita, T., Sanjo, 
M. & Uchitomi, Y. 

Japan, 2006. 

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

13 patienter 
med olika typer 
av cancer, 10 
anhöriga, 20 
läkare, 20 
sjuksköterskor 

Att identifiera 
komponenterna av en 
god död hos patienter 
med cancer i Japan.

De olika grupperna hade överlag liknande syn på vad som var 
viktigt men inom vissa begrepp fanns en signifikant skillnad 
mellan vårdpersonal och patienter/anhöriga. 

Hög

6 Ho, A., Leung, P., 
Pang, S., Chochinov, 
H., Neimayer, R. & 
Chan, C.

Kina, 2013. 

Kvalitativ, 
intervju

18 patienter 
med olika typer 
av cancer

Att undersöka palliativa 
cancerpatienters 
erfarenhet kring hur de 
uppnår och bibehåller 
känsla av värdighet under
den sista tiden i livet. 

För att behålla känslan av värdighet i sin palliativa sjukdom 
pratade alla deltagare om autonomi, återfå kontroll och 
självförsörjning för att kunna fatta beslut och planera för den sista 
tiden. 

Hög



Pubmed

7 Hughes, T., 
Schumacher, M., 
Jacobs-Lawson, J. & 
Arnold, S. 

USA, 2008.

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

100 patienter 
med lungcancer

Att undersöka synen på 
en god död hos patienter 
med lungcancer 

Fyra centrala teman framkom som viktiga för patienter när det 
gällde en god död; att få dö i sömnen, en smärtfri död, en fridfull 
död samt att själva döden skulle vara snabb,

Hög

8 Inthorn, J., Schiktanz, 
S., Rimon-Zarfaty, N. 
& Raz, A.

Tyskland & Israel, 
2015. Pubmed

Kvalitativ, 
fokusgrupper

59 personer 
varav 30 i Israel
och 29 i 
Tyskland

Att undersöka attityderna
och argumenten kring att 
dra tillbaka eller 
undanhålla behandling, 
läkarassisterat självmord 
och eutanasi hos den 
generella befolkningen i 
Israel och Tyskland, samt
eventuella skillnader 
mellan länderna.

I båda länderna ansågs respekt för patientens autonomi och 
respekt för patientens önskan att dö med värdighet mycket viktigt.
Grupperna med icke-religösa personer från båda länderna 
argumenterade för möjligheten till eutanasi baserat på respekten 
för patientens autonomi. 

Medelhög

9 Kastbom, L., Milberg, 
A. & Karlsson, M. 

Sverige, 2016.

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

66 patienter 
med palliativ 
vård som har 
någon typ av 
cancer

Att undersöka synen på 
en god död hos döende 
cancerpatienter i Sverige.

Döden ansågs hos de som deltog i studien vara en process snarare 
än en enskild händelse. Fyra temana som framkom under analysen
presenteras som; ”Förändrat perspektiv på livet efter diagnosen”, 
”Att förbereda sig för döden”, ”Att dö bekvämt” samt ”Om att 
vara död”. 

Hög



10 Osborne, T., 
Ramsenthaler, C., de 
Wolf-Linder, S., 
Schey, S., Siegert, R., 
Edmonds, P. & 
Higginson, I.

England, 2014.

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju

51 patienter 
med multipelt 
myelom

Att (a) undersöka vad 
som är viktigt för 
livskvalitet hos personer 
med multipelt myleom 
samt (b) att undersöka 
patienters och personals 
syn på existerande 
frågeformulär om 
livskvalitet som används 
kliniskt.

Flertalet olika saker påverkar livskvaliteten. Symtomen av 
sjukdomen hade en indirekt inverkan då de kan påverka 
möjligheten till aktivitet och deltagande, emotionell status eller 
hjälpfaktorer. De formulär som finns idag fokuserar för mycket på
just symtom status och för lite på övriga problem som kommer ur 
sjukdomen. 

Hög

11 Sampson, C., Finlay, 
I., Byrne, A., Snow, V.
& Nelson, A.

Wales, 2014,.

Pubmed

Kvalitativ,

fritextsvar ur 
enkät

594 fritextsvar 
från en 
kvantitativ 
enkät. ⅔ från 
patienter samt 
⅓ från anhöriga.

Att fastställa nutida 
praxis och prioriteringar 
för palliativ vård utifrån 
perspektivet av patienter 
och anhörigvårdare

Den emotionella upplevelsen av vård var den aspekt som både 
patienter och vårdare lyfte upp som viktigt. De beskriver vård som
antingen möjliggörande eller direkt given. Den emotionella 
upplevelsen av vård var inte begränsad till psykosociala behov 
eller professionell expertis, vilket kanske vårdpersonal ofta tror.

Medelhög

12 Whitehead, B., 
O'Brien, M., Jack, B. 
& Mitchell, D. 

England, 2011.

Pubmed

Kvalitativ, 
intervju, 
dagbok

24 patienter 
med MND

Att få en ökad förståelse 
för patienter som lever 
med Motor Neurone 
Disease - på svenska 
motorneuronsjukdom 
(ALS).

Studien visar att stort antal av patienter upplever stor rädsla och 
oro inför sjukdomens sista stadie. Många upplevde ovissheten om 
hur mycket tid man hade kvar och sjukdomens varierande förlopp 
som ångestladdat. Oro fanns över att sjukdomen innebar 
försämrad fysisk förmåga samt nedsatt förmåga att kommunicera, 
vilket skulle leda till förlust av kontroll och möjlighet att delta i 
beslutsprocessen.

Medelhög


