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Sammanfattning 

 

Bakgrund: När en patient avlider fortsätter vården även efter dödsögonblicket, 

vårdpersonal tar hand om både patient och närstående även efter att döden 

har inträtt. Att göra iordning den avlidne (post mortem care) är en uppgift 

omgärdad av symboliska handlingar och ritualer. Utbildningar lägger ringa 

vikt vid att lära ut färdigheter kring denna typ av vård och upplevelsen av 

att vårda en avliden patient är sparsamt undersökt i forskning och litteratur. 

 

Syfte: 
Att beskriva vad sjuksköterskor upplever som viktigt och meningsfullt i sitt 

arbete med vård av avlidna patienter i palliativ verksamhet. 

Metod: Arbetet har en deskriptiv design och är en kvalitativ intervjustudie med 

både fokusgruppintervju och enskild intervju som datainsamlingsmetod. 

Materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier: 

Kunskap och erfarenhet:  

• teoretisk kunskap  

• erfarenhetsbaserad kunskap 

Relationer och roller:  

• sjuksköterskors relation till patienten 

• närståendes roll och betydelse för sjuksköterskor 

Handlingar och ritualer: 

• symboliska handlingar 

• avslut och avsked 

• reflektion 

Diskussion: Resultatet diskuterades med KASAM som teoretisk referensram och 

överensstämmer med tidigare forskning. I resultatet framkom att vården av 

avlidna ansågs vara meningsfull och en arbetsuppgift som sträcker sig 

längre än omvårdnad, t.ex. inkluderades närståendestöd och egen reflektion 



 
 

 
 

 

som delar av post mortem care. Resultatet visar också att kunskapen till 

största del är erfarenhetsbaserad och att deltagarna i studien tycker det är 

viktigt att erfarna får tid och möjlighet att lära nya/oerfarna.  

Nyckelord: Palliativ vård, post mortem, ritualer, sjuksköterskor 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: When a patient passes away, care continues after the moment of death, 

care staff take care of both patient and relatives even after death has 

occurred.  Post mortem care is a task surrounded by symbolic acts and 

rituals. Education places little emphasis on learning skills about this type 

of care and the experience of caring for a deceased patient is sparingly 

researched in research and literature 

Aim: To describe nurse’s experiences of what they consider important and 

meaningful when caring for the deceased patient in a palliative care 

setting. 

Method: The study design was descriptive using both a focus group interview and 

one-on-one interviews for collecting data. A qualitative content analysis 

was used for analyzing the material from the interviews. 

Results: The analysis resulted in three main categories and seven sub categories: 

Knowledge and experience:  

• theoretic knowledge  

• experience based knowledge 

Relations and roles:  

• the nurse – patient relation 

• the role and importance/meaning of relatives for nurses 

Actions and rituals: 

• symbolic actions 

• closure and parting 

• reflection 

Discussion: The result was discussed with SOC as a theoretical reference framework 

and consistent with previous research. The result shows that the care of 

the deceased was considered meaningful and a task that stretches beyond 



 
 

 
 

 

the actual caretaking, with family support and own reflection as examples 

of what was included as part of post mortem care. The result also shows 

that this knowledge is largely based on experience and that the 

participants in the study think it is important for the experienced to have 

time and opportunity to teach new/inexperienced colleagues. 

Keywords: Palliative care, post mortem, nurses, rituals, post mortem 
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Inledning 

"För det nionde jag dig råder 

att ge nödig vård åt lik, 

evar dem i världen du varsnar, 

om av sjukdom de dött, 

om på sjön de dött, 

om dem vapen på valplatsen dödat. 

 

Bad skall man göra 

åt dem, som bortgångna äro, 

två deras händer och huvud; 

dem kamma och torka, 

förrn de komma i kista, 

och bedja dem saligen sova." 

 

(övers. Erik Brate) 

("Sången om Sigrdriva” Hagberg, 1937, s. 65) 

 

Som dikten ovan berättar finns det sedan urminnes tider ritualer och symboliska handlingar 

kring vården av våra avlidna. Mitt intresse för detta och vad det kan ha för betydelse för 

sjuksköterskor att vårda en avliden väcktes efter ett samtal jag hade med en läkare som 

nyligen arbetat på en palliativ enhet. Hon hade uppmärksammat att personalen ofta öppnade 

ett fönster när en patient avlidit. Syftet med det öppna fönstret var att släppa ut själen.   

I mitt tidigare arbete inom äldreomsorg och i mitt nuvarande arbete inom avancerad 

hemsjukvård är jag väl förtrogen med denna symboliska handling och förutom det öppna 

fönstret är det vanligt att tända ljus i samband med att någon avlider.  

Utifrån ritualen med att öppna fönstret och det tända ljuset beslutade jag mig för att utforska 

betydelsen av dessa fenomen för sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård. 

 

 I Sverige har vi inte något vedertaget uttryck för att sköta om eller vårda en avliden patient, 

det som ofta benämns som ”att göra iordning”. Engelskans Post Mortem Care (PMC) ger en 

tydligare beskrivning av vad som menas och i arbetet kommer därför PMC användas istället 

för något av de svenska alternativen. 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras en historisk överblick av hur det svenska samhället tidigare såg på 

döden och vilka som vårdade döende samt en kort information om var vi dör idag. Vidare 

beskrivs begreppet palliativ vård, dess framväxt i modern tid i Sverige samt hur ett palliativt 

vårdteam ser ut idag. Bakgrunden avslutas med en introduktion av sjuksköterskors arbete 

inom palliativ vård samt en sammanfattning av kunskapsläget kring sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda döende och avlidna patienter. 

 

Döden ur ett historiskt perspektiv 

Döden i Sverige beskrivs i litteraturen (Ternestedt, 2013) utifrån tre historiska epoker. 

Ternestedt inspirerades av Walters (1994) typologi kring; den traditionella döden (en religiös 

händelse), den moderna döden (en medicinsk händelse) och den postmoderna döden (en 

privat händelse). 

 

Den traditionella döden 

Den traditionella döden styrdes av ritualer som skulle genomföras på bestämda tider, på ett 

förutbestämt sätt och av utvalda personer. Exempel på dessa ritualer är hur den döde skulle 

bäras ut ur rummet, hur begravning och samlingen efteråt skulle se ut och seden hos anhöriga 

att bära sorgband och mörk klädsel. Enligt Ternestedt (2013) är det ett rimligt antagande att 

dessa ritualer underlättade och hjälpte människor att hantera och bearbeta sorg och död i 

vardagen. 

 Religionen hade en styrande funktion i samhället, kyrkan och prästen var auktoriteter 

(Ternestedt, 2013). Det var också prästen man kallade på när någon var döende eller ”låg på 

sotsäng” som det ibland kallades. Ofta var det den sjuke själv som bad om att prästen skulle 

komma och ”bereda honom på döden, tala tröstens ord, meddela det heliga sakramentet, och 

om så behövdes, låta honom lätta sitt samvete genom att berätta vad som tynger honom, för 

ingen får gå in i den andra världen med några hemligheter.” (Hagberg, 1937, s. 80). För 

prästen fanns ingen sjukdom för svår eller smittsam, de sjuka och döende skulle besökas. 

Redan år 1686 anger kyrkolagen att om prästen av försumlighet uteblivit från någons 

dödsbädd ålades han plikta (böta) med hälften av sitt underhåll de första två gångerna. Skedde 

det en tredje gång skulle prästen avsättas helt (Hagberg, 1937). 

 Läkare tillkallades sällan vid den här tiden då det innebar en stor kostnad men också därför 

att uppfattningen var att läkaren sällan kunde göra något, det var mycket ovanligt att någon 
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tillfriskande efter att läkaren varit på besök. Dessutom fruktade människor att de skulle bli 

förgiftade av läkaren, då han ofta gav ”giftiga medikament” till den sjuke. I det traditionella 

samhället låg fokus mer på själavård och prästens närvaro än vård av kroppen och doktorns 

kunskaper vid svår sjukdom: ”Det är en av Gud sänd prövning och då är det att böja sig för 

Guds skickelse.” (Hagberg, 1937, s. 65). 

 

Den moderna döden 

Det moderna samhällets framväxt vid mitten av förra seklet gav människan förbättrade villkor 

men också ett förändrat förhållningssätt till sjukdom och död. Hoppet om bot tändes i och 

med upptäckten av antibiotika, men också till följd av att den medicinska utvecklingen tog 

fart. De sjuka fanns inte längre i hemmen, de vårdades på sjukhus. Fokus låg nu på det sjuka 

organet, inte som tidigare på själen. Döden blev medikaliserad och läkaren ersatte prästen. 

Döden ansågs vara vårdens och sjukhusets ansvar (Ternestedt, 2013; Risse & Balboni 2012). 

 Även ritualer kring döden och döendet genomgick en professionalisering. Istället för att 

familj och närstående skötte det praktiska kring död och begravning kom nu 

begravningsbyråerna att stå för detta. Döden var inte längre en del av vardagen. Kunskap och 

kompetens som funnits under generationer gick förlorade när döden nu inte längre var en 

naturlig händelse som sköttes av familjen (Ternestedt, 2013). 

 

Den postmoderna döden 

Enligt Ternestedt (2013) är vår syn på döden idag en produkt av det nutida samhället. Varken 

präst eller läkare har en auktoritär plats i det svenska samhället. Den svårt sjuke eller döendes 

behov av att äga rätten till sin egen död kan manifesteras som informationssökande om 

alternativa behandlingar eller planering av sin egen begravning. Internet ger möjlighet att 

skaffa sig kunskap, bilda sig en egen uppfattning samt själva bestämma hur de vill ha det. 

Dagens människor vill ha kontroll och värnar om sitt självbestämmande (Ternestedt, 2013). 

Exempel på detta är att dödsannonser blir allt mer personliga och att borgliga begravningar 

blir allt vanligare och har en friare form som kan ta hänsyn till personliga önskemål 

(Ternestedt, 2013). 
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Den palliativa vårdens framväxt  

 

Internationellt 

Dame Cicely Saunders ses som grundare till dagens palliativa vård (Clark, 2002; Lutz, 2011). 

Saunders (2003) uppmärksammade att trots teknikens och medicinens utveckling och 

framgång i mitten av 1900-talet försummade sjukvården i Storbritannien mycket av det 

lidande som svår sjukdom och annalkande död innebar för patienterna. Enligt Krisman-Scott 

(2003) var vården i USA efter andra världskriget ofta opersonlig och fokus låg på den 

medicinska utvecklingen, som ibland kunde leda till förlängd döendefas, då liv till varje pris 

skulle uppehållas.  

 Enligt Saunders (2003) gjordes tre betydelsefulla undersökningar om livets sista tid i 

Storbritannien på 50-talet och tidigt 60-tal. Samtliga undersökningar visade att vården av 

döende var undermålig och att lidande sällan lindrades. Resultatet av dessa undersökningar 

var underlaget och startskottet för den moderna palliativa vårdens framväxt i Storbritannien. 

Saunders (2003) och Clark (1999) beskriver ett gediget och grundligt förarbete, som pågick i 

åratal, för att skapa ett palliativ förhållningssätt för döende där medicinska, sociala, 

psykologiska och andliga aspekter skulle inkluderas i vården. Enligt Dwyer (2008) lades även 

betoning på stöd till hela familjen samt att patienten skulle ses utifrån sitt sociala 

sammanhang. 1967 öppnar S:t Christopher’s Hospice som anses vara det första moderna 

hospice.  

 Saunders (2003), Lutz (2011) och Buck (2011) beskriver ett gott samarbete mellan USA 

och Storbritannien under denna era. 1963 besökte Saunders USA för att utbyta idéer och 

knyta kontakter i utformandet av den palliativa vården. Detta sådde fröet till palliativ vård i 

USA. Tack vare det täta samarbetet öppnandes palliativa enheter (både hemsjukvård och 

hospice), bara något år efter S:t Christopher, i Connecticut, New York och Montreal. Idag 

används den modell för palliativ vård som skapades på 60-talet i Storbritannien och USA över 

hela världen, inklusive Sverige.  

 

Hur det började i Sverige och var vi är idag  

 

Historik 

I Sverige skapade Barbro Beck-Friis den första palliativa hemsjukvårdsenheten i Motala 1977 

(Motalamodellen). Vården var medicinskt avancerad och tillgänglig dygnet runt. Vårdformen 
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beskrevs som ”att ha sjukhusets säng i patientens hem”. Den palliativa vårdens utveckling i 

Sverige fortsatte på 1980-talet och de första palliativa verksamheterna i Göteborg och vid 

Ersta i Stockholm startas upp (Palliativguiden, vägvisare till lindrande vård, 2008; Beck-Friis 

& Strang, 1993). 

 

Socialstyrelsens riktlinjer 

I Statens offentliga utredningar 1995:5 (SOU 1995:5) lyftes palliativ vård fram som ett 

område som ska prioriteras inom svensk sjukvård. Utredningen låg till grund för en 

parlamentarisk utredning av den palliativa vården, SOU 2001:6 ”Döden angår oss alla, värdig 

vård i livets slut”, som ledde fram till förslag om hur den palliativa vården ska göras 

tillgänglig för befolkningen. Sveriges Regionala Cancercentrum gav 2012 i samverkan ut 

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014. Av vårdprogrammets inledningstext 

framgår att programmet är ett delresultat av ett regeringsuppdrag, riktat till Socialstyrelsen, 

avseende nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. En reviderad upplaga av 

vårdprogrammet utgavs under december 2016. 

 

Allmän och specialiserad palliativ vård 

Den palliativa vården är enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012–2014 (2012) 

begränsad till lindrande hälso- och sjukvård som omfattar patienter med obotlig sjukdom eller 

skada men inkluderar också tillgodoseende av stödbehov hos patientens närstående. I samma 

riktlinjer delas palliativ vård upp i två grupper: allmän- och specialiserad palliativ vård. 

 

Allmän palliativ vård 

Patienters behov tillgodoses inom den allmänna palliativa vården av personal med 

grundläggande yrkesmässig kompetens och kunskap. Ett annat kännetecken för den allmänna 

palliativa vården är att den är integrerad i mer generella vårdformer, såsom sjukhusbundna 

vårdavdelningar och kommunala vård- och omsorgsverksamheter. (Nationellt vårdprogram 

för palliativ vård 2012 - 2014, 2012) 

 

Specialiserad palliativ vård 

Vad som skiljer den specialiserade palliativa vården från den allmänna är behovet av personal 

inom olika yrkeskategorier med en fördjupad kunskap och kompetens inom just palliativ vård. 

Ett sådant behov har sin grund i att patientens sjukdomsbild är av en mer komplex art. Den 
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speciella palliativa vården erbjuds via palliativa verksamheter (slutenvård eller hemsjukvård) 

eller på en enhet inom allmän palliativ vård med stöd från ett team inom den specialiserade 

palliativa vården (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 - 2014, 2012). 

 

Det specialiserade palliativa vårdteamet 

Ett specialiserat palliativt team bör bestå av sjuksköterska, läkare, socionom/ kurator (någon 

med psykosocial kompetens) och det bör finnas tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut. 

Det ska även finnas möjlighet att kontakta dietist, diakon och präst efter behov. Det palliativa 

vårdteamet bör sträva efter ett etablerat samarbete med olika andra specialistkompetenser, 

t.ex. onkologer, kirurger och smärtspecialister. Att handleda och instruera andra 

personalgrupper som exempelvis hemtjänstpersonal ingår också. (Nationellt vårdprogram för 

palliativ vård 2012–2014, 2012) Todoulos (2012) menar att vårdteamets medlemmar både har 

allmänna och specifika uppgifter och lyfter fram vikten av respekt för varandras olika 

kompetenser. För att uppnå ett väl fungerande team krävs god kommunikation. God 

kommunikation resulterar i att patient och närstående upplever teamet som en enhet där rätt 

kompetens automatiskt kopplas in vid behov. 

 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

Sjuksköterskor verksamma inom palliativ vård har många roller och funktioner. Den mest 

centrala uppgiften är att bedöma patientens behov utifrån WHO:s definition av palliativ vård. 

(Se bilaga 1). Sådan bedömning innefattar fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

dimensioner. Sjuksköterskors medvetenhet om olika symtom och komplexitet och hur det kan 

påverka patienten i fler än en dimension är av yttersta vikt för att tidigt identifiera patienters 

behov i palliativ vård (Friedrichsen, 2012a). 

 Identifiering av patienters och närståendes behov av stöd ingår också i sjuksköterskans 

uppgifter. Att vara närvarande och lyssna; ”den ordlösa kommunikationen” är exempel på 

stödjande handling som ofta uppskattas. Sjuksköterskan stödjande arbete kan också utgöras av 

att bekräfta närstående och hjälpa dem känna delaktighet i vården av den sjuke. Den 

relationsskapande roll som sjuksköterskan har i den palliativa vården innebär att bygga och 

upprätthålla förtroendefulla relationer, något som lägger grunden för tillit och trygghet hos 

patienter och närstående (Friedrichsen, 2012b). 

 Benkel, Molander och Wijk (2016) beskriver i likhet med Friedrichsen (2012b) att 

sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård utgår från ett holistiskt synsätt som omfattar 
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allt från förebyggande insatser, anhörigstöd och vårdplanering av patienter till 

omvårdnadstekniska och medicinska åtgärder. Sjuksköterskan samordnar olika yrkesgrupper 

och utvärderar, följer upp, rapporterar och dokumenterar genomförda omvårdnadsåtgärder. 

 

Kunskapsläget idag (tidigare forskning) gällande sjuksköterskors upplevelse 

av PMC. 

Ronaldson (2006) och Olausson och Ferrell (2013) beskriver PMC som ett ”element of 

spiritual caring” och ett sätt för sjuksköterskan att uppleva en mening med vården som 

sträcker sig förbi det praktiska iordningställandet av den döda kroppen. Genom PMC ges 

möjlighet för sjuksköterskan att visa respekt för den avlidne. I Martin och Bristowes (2015) 

studie framkommer att sjuksköterskor ser PMC som ett sätt att hedra och visa respekt både på 

ett praktiskt och andligt plan och att vårdandet av den avlidna i sig är en copingmekanism 

som ger möjlighet till avslut.  

 Kristjanson et al. (2001), Peterson et al. (2010) samt Ablett och Jones (2007) beskriver 

copingstrategier som ett sätt för sjuksköterskor att hantera känslomässigt tunga aspekter med 

det palliativa vårdarbetet. Ekedahl och Wengström (2012) förklarar copingstrategier som 

människans förmåga att hantera och bemästra stress. Exempel på copingstrategier för 

sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård är dagliga rutiner i arbetet och markering 

mellan arbete och fritid (lämna jobbet på jobbet). Ytterligare ett exempel är arbetsgivarens 

stöd till gränsdragning, t.ex. genom schema som ger möjlighet till andrum och återhämtning, 

vidareutbildningar och handledning. Kristjanson et al. (2001) och Peterson et al. (2010) menar 

att det finns för få studier gjorda om copingstrategier och förslår ytterligare forskning i ämnet. 

 Terry och Carrol (2008), Peterson et al. (2010) samt Caton och Klemm (2006) 

uppmärksammar att sjuksköterskestudenter och nya sjuksköterskor är i behov av bra 

mentorskap av äldre kollegor när de står inför mötet med döende och avlidna patienter. Dessa 

studier belyser copingstrategier som något som sjuksköterskor bör utveckla för att klara av att 

ge god vård till patienter i livets slutskede. Ronaldson (2006) menar att erfarna sjuksköterskor 

ska visa de oerfarna de praktiska momenten med PMC men också vägleda dem genom 

reflektion, diskussion och vid behov, debriefing. 

 En studie av Strang et al. (2014) visar att studenter vid sjuksköterskeprogrammet på tre 

olika lärosäten i Sverige endast har två veckors teoretiska studier om palliativ vård i sin 

utbildning. Studien visar att många studenter är medvetna om att de kommer att möta döende 

patienter i sin yrkesroll men också att det är något som skrämmer dem. Strang et al. (2014) 
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förslår ytterligare forskning i ämnet för att utforska om 1–2 veckors utbildning i palliativ vård 

är tillräckligt för att förbereda nyutexaminerade sjuksköterskor för arbetet med döende 

patienter.  

 

Problemformulering 

Det saknas i huvudsak djupare kunskap om sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med 

PMC. Litteratur och forskning beskriver sällan hur sjuksköterskor får kunskaper och 

kompetens om PMC liksom vad det har för betydelse för sjuksköterskor att vårda avlidna 

patienter.  Fördjupad kunskap i ämnet är önskvärd för att uppmärksamma och synliggöra 

eventuell kunskapsbrist hos sjuksköterskor men också för att förstärka, bibehålla och bevara 

den kunskap och kompetens som finns. Mer forskning i ämnet kan också identifiera och 

förebygga eventuella stressfaktorer som sjuksköterskor upplever i arbetet med PMC. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som är viktigt och meningsfullt för 

dem när de vårdar en avliden patient inom palliativ vård. 

  

Teoretiska utgångspunkter 

KASAM används här som teoretisk referensram för att beskriva sjuksköterskors upplevelse 

av PMC, med betoning på begreppet mening. I resultatdiskussionen kopplas data som 

framkommit i arbetet, mot KASAM i syfte att beskriva och öka kunskapen om 

sjuksköterskors upplevelser av vad som är meningsfullt vid PMC.  

 

KASAM 

Antonovskys (2005) teori om KASAM grundar sig i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet anger i vilken grad en person erfar inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. Information upplevs vara ordnad, tydlig, strukturerad och 

sammanhängande i motsats till ett brus som är kaotiskt, oordnat, oväntat, oförklarligt och 

slumpmässigt. Vad Antonovsky (2005) menar är att en människa med hög känsla av 

begriplighet förväntar sig att de stimuli hen kommer att möta i livet också kommer att gå att 

ordna och förklara. Detta gäller även när stimuli är av oönskad karaktär som krig och död. En 

person med hög begriplighet förmår att göra sådana händelser gripbara (begripliga).  
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 Hanterbarhet beskrivs av Antonovsky (2005) som när människan upplever att hon har olika 

slags resurser till sitt förfogande. Det är med dessa resurser man kan möta de krav som stimuli 

utsätter en person för i livet. Resurserna kan vara sådana som personen själv besitter eller 

någon annan t.ex. en partner, vänner, Gud, eller en läkare, någon som man kan lita på och kan 

räkna med. En person med hög känsla av hanterbarhet kommer inte att känna sig som offer 

för omständigheterna utan anser att olyckliga saker händer i livet och när så sker är man 

rustad för att klara sig och kommer inte att sörja för alltid. 

 Begreppet meningsfullhet är det mest centrala begreppet och syftar på människans sätt att 

hantera och begripa svårigheter och känslor i livet. Antonovsky (2005) menar att 

meningsfullheten är KASAM:s motivationskomponent. Meningsfullhet handlar om hur 

människan kan känna att livet har en känslomässig innebörd och att de krav och utmaningar 

som finns i livet är värda att investera sin energi i. Händelser i livet är utmaningar som är 

värda engagemang och hängivelse som är välkomna istället för att endast ses som bördor. En 

människa med en hög grad av meningsfullhet drar sig inte för att konfronteras med 

utmaningar utan söker istället mening och försöker ta sig an dem med värdigheten i behåll.  

 Uttrycket ”känslan av sammanhang” (KASAM) består av alla de ovan nämnda delarna och 

de är sammanflätade med varandra. Antonovsky (2005) menar att livet är fullt av motgångar 

och påfrestningar och avgörande för hur stor motståndskraft en människa har är i vilken 

utsträckning tillvaron upplevs som meningsfull, begriplig och hanterbar. En människa med 

stark KASAM behöver inte utveckla något speciellt copingbeteende eftersom situationer 

oftast inte upplevs som ”spänningsframkallande” (med spänning menas stressor). Antonovsky 

(2005) tillägger att även när en situation bedöms som ”spänningsframkallande” har en person 

med stark KASAM en inneboende övertygelse om att saker och ting kommer att ordna sig. 

Detta medför att ”spänningen” (stressorn) inte kommer att utgöra något problem. 

 

Metod 

 

Design  

Detta arbete har till syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av arbetet med PMC inom 

palliativ vård. En kvalitativ metod med deskriptiv design bedömdes som lämpligt 

tillvägagångssätt för insamling av data och analys av material. Utgångspunkten för detta 

metodval är Malteruds (2014) beskrivning av en kvalitativ metod som passande då syftet är 

att öka kunskapen om ”mänskliga erfarenheter, tankar, förväntningar, motiv och attityder” 
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samt få förståelse om innebörder, betydelser och nyanser. Malterud (2014) hävdar vidare att 

en kvalitativ metod belyser följande frågor: ”Vad är…?”, ”Vad betyder…?” eller ”Hur 

sker…?”. Målet med den kvalitativa metoden är snarare att förstå än att förklara. 

 Den kvalitativa metoden är användbar vid exempelvis undersökningar som utforskar okänd 

terräng, där fenomen och upplevelser inte definierats eller beskrivits i stor utsträckning, där 

kunskapsgrunden är tunn eller där ord inte satts på det som skett (Malterud, 2014).  

 

Kontext 

Fokusgruppsintervjun hölls i ett klassrum på ESBH i anslutning till ett lektionstillfälle. Valet 

av plats kändes naturligt eftersom deltagarna läste en kurs på ESBH vid tillfället för intervjun. 

Den enskilda intervjun hölls på informantens arbetsplats i ett avskilt rum. Både 

gruppintervjun och den enskilda intervjun tog ungefär en timme. Vid den uppföljande 

telefonintervjun befann sig författaren ensam i hemmet och informanten intervjuades på sin 

lediga tid och intervjun tog cirka 40 minuter 

 

Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod valdes fokusgruppintervju med tillägg av en uppföljande 

telefonintervju samt en enskild intervju. Enligt DiCiccio-Bloom och Crabtree (2006) är 

intervjuer den vanligaste metoden för insamling av kvalitativa data då intervjuer kan tillhanda 

hålla djup och fyllig information om personers upplevelse av de fenomen som undersöks. 

 Polit och Beck (2013) anger att det är vanligt med 5–10 deltagare i en fokusgruppintervju 

vilket också eftersträvades i studien. Malterud (2014) menar att även om det normala antalet 

deltagare i en fokusgruppintervju är 5–8 deltagare finns det ingen egentlig definition på hur 

många deltagare som ska ingå och inte heller någon ”naturlag” om hur många 

fokusgruppintervjuer som ska genomföras. Enligt Malterud (2014, s. 159) kan en enda väl 

genomförd fokusgruppintervju ge tillräckligt innehållsrikt material ”med tillfredställande 

variabilitet och acceptabel överföringskraft.”. 

 Polit och Beck (2016) menar att fokusgruppintervjuer använder gruppdynamiken för att få 

riklig information av det som undersöks. Både Polit och Beck (2016) och Malterud (2014) 

menar att det som skiljer en gruppintervju från en enskild intervju är att de som intervjuas i 

grupp påverkas och reagerar på vad övriga deltagare säger. Detta leder till att fler åsikter 

kommer fram och deltagarnas upplevelser tydliggörs. De flesta människor har lättare att 
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uttrycka sin åsikt och berätta om sina upplevelser när de är i en grupp där alla deltagarna har 

liknande bakgrund. 

 Som komplement till fokusgruppintervjun valdes två individuella intervjuer i syfte att öka 

förutsättningarna för djupare, mer personliga upplevelser kring PMC. Författaren sökte på 

detta sätt undersöka om enskilda möten med informanterna lyfte fram aspekter och 

reflektioner som riskerar att inte ges utrymme i grupp. 

 

Urval 

 

Deltagare 

För att svara mot syftet med arbetet var det för författaren viktigt att intervjuerna gav ett 

mångfacetterat och variationsrikt innehåll. Av den anledningen gjordes ett strategiskt 

deltagarurval med goda förutsättningar för representation från olika arbetsplatser, varierande 

ålder, kön och yrkeserfarenhet. Valet föll på studenter vid ESBH:s 

specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård. Strategiskt urval är att föredra när bredd och 

variation eftersträvas. Vid strategiskt urval strävar forskaren efter att beskriva det fenomen 

som undersöks ur flera synvinklar (Malterud, 2014). 

 Inklusionskriterier för deltagande var legitimation som sjuksköterska och erfarenhet av 

arbete med palliativ vård. Samtliga deltagare som tackade ja studerade parallellt med arbete 

inom palliativ vård, antingen på en palliativ avdelning eller inom avancerad hemsjukvård. Tre 

kvinnor och en man deltog i studien.  Tre deltagare var mellan 45 och 55 år och en deltagare 

var i 30-årsåldern. Samtliga deltagare har över 10 års erfarenhet av sjuksköterskeyrket.  

 

Analys 

Vald analysmetod för arbetet är kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Polit och Beck (2013) 

innebär analys av det narrativa datainnehållet och identifiering av betydande data/information 

och mönster i de olika kategorier som visar sig. Vidare bryts data ner i mindre enheter och 

kodas. Enheterna döps efter det innehåll de representerar och grupperas sedan efter 

samhörighet/ delat koncept.  För bearbetning och analys av det insamlande intervjumaterialet 

användes en manifest (deskriptiv) kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 

(2004). En sådan analys innebär en beskrivning och kategorisering av det uppenbara 

innehållet som framkommer i intervjuerna. 
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 Författaren till arbetet påbörjade analysarbetet genom att först lyssna igenom de inspelade 

intervjuerna vid flera tillfällen, sedan transkriberades intervjuerna ordagrant. Texten lästes 

flertalet gånger för att skapa en helhetsbild av materialet. Därefter plockades meningsbärande 

enheter ut med fokus på upplevelsen av att vårda den döda kroppen och symboliska 

handlingar och ritualer i samband med detta. Dessa meningsbärande enheter kondenserade 

sedan utan att förlora sin innebörd. Därefter bildades koder, som förmedlade innehållet i den 

kondenserade meningen med ett eller ett par ord på en mer övergripande nivå. (Se bilaga 2 för 

matris över analysarbetet) Författaren gjorde kontinuerliga, noggranna jämförelser mellan de 

meningsbärande enheterna, de kondenserade meningarna och koderna för att förhindra att 

något väsentligt skulle förbises och för att förvissa sig om att alla steg i analysen hela tiden 

speglade det ursprungliga materialet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att 

hela tiden återgå till själva intervjumaterialet för att minska påverkan av förförståelse i 

analysprocessen.  

 Efter att ha extraherat koder från de kondenserade meningarna jämfördes och sorterades de 

utifrån kodernas likheter och skillnader. Koder med liknande innehåll kom att tillhöra en 

gemensam underkategori. När alla koder sorterats och placerats i respektive underkategori 

skapades tre övergripande kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns fyra etiska riktlinjer som kvalitativa forskare bör förhålla sig till: informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale & Brinkman, 2014) 

 

Informerat samtycke 

Författaren till detta arbete har följt Kvale och Brinkmanns (2014) förslag gällande informerat 

samtycke. Deltagarna fick både skriftlig och muntlig information om syftet med arbetet, hur 

arbetet var upplagt och att deltagande var frivilligt och kunde avslutas när som helst utan 

förklaring.  

 

Konfidentialitet 

Deltagarna underrättades om vilka som skulle ha tillgång till materialet samt att materialet 

skulle förstöras efter att arbetet avslutats. Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att det är 

viktigt skydda intervjupersonens integritet och författaren till detta arbete informerade alla 

deltagare om att deras identitet inte skulle avslöjas i det färdiga arbetet.  
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Konsekvenser 

Författaren till arbetet har övervägt huruvida deltagarna riskerade att skadas av att intervjuas 

och anser att så inte är fallet även om ämnet skulle kunna anses vara känsligt att prata om. 

Vikten av att genomföra arbetet värderades som högre än de eventuella psykiska påfrestningar 

intervjun skulle kunna orsaka. Deltagarna var informerade om att de kunde avbryta när de 

ville och under intervjuerna valde deltagarna själva vad de ville dela med sig av och vad de 

kände att de ville prata om. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ska forskare ha den etiska 

principen ”att göra gott” i åtanke inför en kvalitativ studie t.ex. genom att överväga nyttan 

med studien i relation till risken att deltagarna kan fara illa på något sätt. 

 

Forskarens roll 

Ett av de etiska kraven som ställs på forskaren är strävan efter att uppnå hög vetenskaplig 

kvalitet. Det är viktigt att resultatet är så korrekt och representativt som möjligt. I detta arbete 

har författaren valt att redovisa ett fylligt resultat samt en noggrann redovisning av metodval 

för att uppnå den höga vetenskapliga nivå som eftersträvas i ett arbete. 

 

Resultat 

I resultatet beskrivs tre kategorier; kunskaper och erfarenheter, relationer och roller och 

handlingar och ritualer samt sju subkategorier. Tillsammans beskriver de sjuksköterskors 

upplevelser av PMC och vad de tycker är viktigt och meningsfullt i samband med det, se figur 

1. Kategorierna används som huvudrubriker och subkategorierna som underrubriker för att 

sammanställa och presentera innehållet i resultatet på ett överskådligt sätt. Citat från 

intervjuerna har använts för att ytterligare tydliggöra resultatet. Siffran inom parantes hänvisar 

till de olika informanterna: 

(1) enskild intervju,  

(2-3-4) deltagare från fokusgruppsintervjun,   

(5) uppföljande telefonintervju med informant 2 från fokusgruppintervjun. 
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Figur 1: Innehållsbeskrivning av de tre huvudkategorier och sju subkategorier som 

framkommit vid analysarbetet. 

 

Kunskap och erfarenhet 

 

Teoretisk kunskap 

Informanterna uppgav att de inte läst sig till sina kunskaper om PMC. De reflekterade kring 

sina egna färdigheter och förmågor i ämnet och var överens om att det var något som inte lärts 

ut till dem via någon utbildning. En informant uttryckte det som följer: 

 

”Så att det här tycker jag, det är praktiskt, jag har sett och hört och varit med. Alltså det är 

praktisk handling, jag har, det här har inte jag läst mig till. Utan det är erfarenhet, av sina 

tidigare arbetskamrater.” (4) 

 

När informanterna diskuterade begreppet teoretisk kunskap under intervjuerna relaterade de 

istället till checklistor, rutiner och praktiska handböcker istället för utbildningar och kurser. 

Samtliga informanter beskrev att det fanns olika slags lokalt utarbetade checklistor och 

skriftliga rutiner på arbetsplatsen för att ge dem den teoretiska kunskap de behöver för PMC. 

En informant nämnde ”Vårdhandboken” på internet som ytterligare teoretisk kunskapskälla. 

Informanterna ansåg sig ha tillräcklig tillgång till skriftliga arbetsrutiner på sina arbetsplatser 

för att förstå vilka arbetsuppgifter som ska utföras när en patient avlider.  

Följande citat illustrerar hur en informant uttryckte sig kring den skriftliga rutin som finns på 

arbetsplatsen angående fastställande av dödsfall. 
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”förutom att man konstaterar dödsfallet så ska man id-märka patienten, sen har vi ju ett 

papper, ett underlag som vi lämnar till läkaren, som läkaren fyller i snarast möjligt då för 

dödsorsaksintyg …” (1) 

 

Checklistorna gav inte upphov till någon diskussion bland informanterna. De konstaterade att 

listorna finns, beskrev deras syfte och enades om att även om listorna varierar mellan 

arbetsplatser så fyller de samma funktion; att säkerställa att praktiska uppgifterna blir utförda. 

Ingen av informanterna tillskrev checklistan någon djupare innebörd.  

 

”det är ju en sån uppgift, att fylla i papper och hålla på … det är ju sånt man gör för att göra 

det liksom.” (5) 

 

”Ja, vi har en checklista … och det ska märkas på så sätt och på höger och vänster och allt 

vad det är.” (2) 

 

Informanterna beskrev också att checklistor har sina begränsningar och att enbart förlita sig på 

skriftliga instruktioner och teoretisk kunskap inte är tillräckligt för att förstå vad arbetet 

kräver. 

 

”att vara i rummet med den här … täta sorgen, det finns det ingen checklista för.” (3) 

 

Erfarenhetsbaserad kunskap 

För samtliga informanter var den erfarenhetsbaserade kunskapen något de värderade högt när 

de beskrev vad som krävs för att vårda döende och avlidna patienter. De mindes hur det 

kändes att vara ung och ny i yrket och hur viktigt det var med de ”gamla och erfarna” som tog 

sig an och lärde upp nya.  

 

”när man började jobba på sjukhem och långvård som det hette från början när jag jobbade, 

då var man ju med dom som redan kunde det här.” (4) 

 

Informanterna ansåg att den här typen av kunskap inte går att läsa sig till. Enligt 

informanterna är det viktigaste när man är ny i yrket eller på arbetsplatsen att få vara med och 

se hur de erfarna gör och sen utföra uppgifterna själv. Det trygga lärandet ligger i praktiskt 

utförande som föregås av att en erfaren sjuksköterska först visar hur uppgiften ska utföras. 
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Det är också de äldre kollegorna som visar hur man visar vördnad och respekt för den avlidna 

patienten, det är inget man lärt sig via läroböcker eller checklistor.  

 

”det är då man lär sig, liksom, så den kunskapen och det utbytet är ju helt ovärderlig i det 

läget när man som ung … eller äldre, när man nu går sin utbildning, men få den 

handledningen liksom, då var det jobbigt med den döda kroppen men då lärde man sig ju 

liksom” (5) 

 

”det tror jag inte riktigt finns nedtecknat utan det är nog sån här förtroende …  

eller tyst kunskap som man fått lära sig … av seniora kollegor… som har sagt att ”nu gör vi 

så här” … och visar liksom vördnad inför den som har … gått bort” (1) 

 

Ett ämne som berördes flertalet gånger under samtliga intervjuer var erfarenhetens betydelse 

när en avliden patient ska ”göras iordning”. Upplevelsen var annorlunda för informanterna när 

de var oerfarna. En av informanterna beskrev på följande sätt hur det kändes att ta hand om en 

avliden när hen var ny i yrket: 

 

”du vet jag började nästan gråta, alltså verkligen gråta, och bara tänka ”sluta, sluta” liksom 

och blev jättepåverkad och så där” (2) 

 

”den döde kroppen alltså när jag va …vad är man 18? När jag hade gått vårdlinjen liksom, 

då var det jättejobbigt med den där kroppen” (2) 

 

Alla informanter uttryckte att mångårig erfarenhet av palliativ vård förändrar upplevelsen av 

mötet med den avlidna patienten och närstående. Informanterna beskrev det som att de blivit 

tryggare i sin yrkesroll och att erfarenheten hjälpte dem att handskas med känslor och hur de 

påverkas på ett personligt plan när en patient avlider. 

 

”ju fler dödsfall man är med om som sjuksköterska, desto tryggare blir man ju” (3) 

 

”men jag, jag känner inte att jag blir ledsen alls på det sättet nu, sen visar jag absolut samma 

respekt och så” (2) 
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För att kunna känna trygghet i mötet med döende patienter och deras närstående i palliativ 

vård ansåg informanterna att det krävs tidigare erfarenhet som sjuksköterska. 

 

”…hade man varit nyfärdig sjuksköterska nu och kommit till den här arbetsplatsen och det 

inte … man hade någonting att falla tillbaka på så hade det nog känts mera … osäkert …” (1) 

 

En informant hade en annan infallsvinkel, hen höll med om att erfarenhet lett till att hen idag 

känner sig tryggare i sin yrkesroll men tyckte inte det är nödvändigt att tidigare ha arbetat 

med just palliativ vård när man börjar arbeta på en palliativ enhet. Informanten var med när en 

palliativ enhet öppnade och det var svårt att rekrytera till enheten när det krävdes erfarenhet 

av att vårda döende och avlidna. Istället anställdes de som hade ett intresse av den palliativa 

vården och de fick lära sig allt eftersom. 

 

”men vi som väl började där, vi har ju lärt oss med tiden” (3) 

 

Informanterna beskrev erfarenhet som något man inte man kan skynda på eller påverka. De 

var överens om att ”det tar den tid det tar” att bli erfaren och de var eniga om att med 

erfarenhet kommer både trygghet och förmågan att hantera svåra situationer. 

 

”det är sånt som växer fram, både med att man blir äldre som person med livserfarenhet men 

även erfarenhet i sitt yrke att man, att det blir liksom lättare och lättare” (4) 

 

”… och erfarenheten måste man ju också lära sig” (3) 

 

Relationer och roller 

 

Sjuksköterskors relation till patienten 

Hur relationen till patienten sett ut när hen levde var avgörande för hur informanterna kände 

när patienten sedan avled. Informanterna betonade dock att de behandlade de avlidna lika, 

oavsett hur relationerna sett ut medan patienterna var i livet. 
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”… om mitt första besök också är det sista besöket … då kan man tycka att ja det var ju synd 

att inte någon annan som hade träffat patienten hade möjlighet att göra det här… då blir ju 

det här mer som en uppgift i mängden” (1) 

 

”… då känns det ju lite konstigt om man kommer ensam och inte har riktig relation till … inte 

hade en relation till varken patienten, den avlidna patienten, och inte heller till dom 

närstående, då känner man sig lite obekväm skulle jag säga …” (1) 

 

”Jag känner ju … mindre för dom patienter ... som jag kanske inte haft en relation med, 

men jag behandlar inte kroppen annorlunda om jag har känt patienten eller inte.” (5) 

 

Informanterna reflekterade kring frågan om den döda patienten fortfarande är en person eller 

inte. Det var tydligt att de var osäkra på hur de förhåller sig till begreppet ”person” när det 

handlar om en patient som avlidit på den egna palliativa enheten. De kunde inte riktigt 

redogöra för om de tycker att en avliden är en person eller inte. Det framkom dock att den 

avlidne är något mer än en ”död kropp” för informanterna. 

 

”… det är ju en … död kropp, men för mig är det ju … den personen ... alltså det har ju varit 

en person …” (5) 

 

”visst det är den dödes kropp men det är ju fortfarande … eeeh … en … en … en människa 

som är … som har levt liksom …” (5) 

 

”… det är ju fortfarande våran patient fast … han eller hon inte lever längre …” (1) 

 

”Jag tänker nog så att det är ”Kalle” eller ”Anna” eller ”Olga” eller så … och likadant … 

när man lyfter huvudet, man tar det försiktigt” (1) 

 

Informanter berättade att de pratar med den avlidna, som om det fortfarande var en levande 

person. Förklaringen var ”att det känns rätt” att göra så. Precis som när begreppet ”person” 

diskuterades var det svårt för informanterna att precisera varför de behandlar och pratar med 

den avlidne som med en levande person, men samtliga informanter tycker att det är viktigt att 

man gör det. 
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”jag går ju och pratar med, med den avlidne ”och nu lyfter vi ditt huvud och nu ska du få på 

dig skjortan” (5) 

 

”faktiskt, jag ser det som en värdighet … jag känner absolut det.  (att prata med den döde)” 

(4) 

 

”… visa samma respekt … fast han eller hon inte lever, för mig är det naturligt att tänka så 

…” (1) 

 

”men att man tar i kroppen som om den vore levande, det är väldigt viktigt för mig i alla fall” 

(4) 

 

Närståendes roll och betydelse för sjuksköterskor 

Att närstående spelar en viktig roll inom den palliativa vården var informanterna eniga om. 

De ser patient och närstående som en enhet som inte går att separera och beskrev det som att 

varje familj är i en kontext, ett sammanhang unikt för just dem. Informanterna ansåg att det 

till stor del är närstående som skapar den trygga miljön för patienten. Vidare lade 

informanterna stor vikt vid att vara lyhörd för närståendes önskemål och att alltid erbjuda 

närstående att få vara med och göra iordning den avlidna patienten.  

 

”man sätter sig ner med dom, och sen så kollar man då om dom vill … vara med och göra 

iordning eller hur … liksom … sådär och lite hur proceduren går till, och så” (5) 

 

Informanterna ansåg att det är viktigt att involvera närstående och göra dem delaktiga i vården 

av den avlidne familjemedlemmen för att få ett bra avslut. 

 

”… det är för närstående, att dom ska … få ta del i den processen, att … avsluta fint och 

liksom bara känna att - jo men det här blev … ett bra avslut … jag gjorde det jag kunde med 

och göra det fint liksom” (5) 

 

Informanterna var överens om att närstående är olika förberedda inför en familjemedlems 

stundande död. Faktorer som kultur, ursprung och religion påverkar också hur närstående 

agerar när patienten är döende och därför är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och 

observant för att kunna hjälpa närstående på bästa sätt. Att man ska utgå från att varje familj 
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är unik var informanterna överens om samtidigt som de tyckte att det finns vissa ”generella” 

drag i alla kulturer. En informant uttryckte det på följande sätt: 

 

”… det är så ovanligt tror jag, för svenskar och liksom, hantera döende och död, så att dom 

behöver liksom stöttning redan i döende… annars blir dom liksom stående…” (4) 

 

Samma informant reflekterade även över hur olika miljön kring den döende kan se ut, 

beroende på kultur och ursprung. Hen beskrev hemmiljön hos många patienter med 

invandrarbakgrund på följande sätt: 

 

”det är full ruljangs liksom och så ligger den döende patienten i hemmet, men alltså jag 

tycker det ser helt underbart ut, så skulle jag vilja dö”. (4) 

 

Att få dela upplevelsen av att iordningställa den avlidne och ta avsked tillsammans med 

närstående är något som informanterna beskriver som betydelsefullt och något de känner 

vördnad och respekt för. 

 

”jag känner en otrolig vördnad inne i rummet med närstående” (3) 

 

”För det är så privat … och att jag får vara med i det där … privata …” (3) 

 

Det framkom att informanterna känner frustration när närstående inte får ett bra avslut. Ett 

exempel på en sådan situation är när patienten läggs in på avdelning för palliativ vård och 

avlider innan närstående hinner dit.  

 

”nej det känns inte som något värdigt avslut … när närstående fortfarande är kvar i hemmet 

kanske och patienten dör på den palliativa avdelningen … det blir aldrig bra faktiskt …” (4) 

 

En annan informant beskrev en förändrad arbetsrutin som lett till att den avlidne inte längre 

kläds i hemmet med de plagg som närstående valt ut, istället skickas de utvalda kläderna med 

till bårhuset. Patienten får lämna hemmet i de kläder hen avled i. Informanten upplever att 

närstående inte är lika delaktiga längre och inte får möjlighet till ett lika fint avslut. 
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”… förut då la man ganska stor … vikt och möda på att säga: ”så får ni välja kläder, och 

”vad vill du ha” … och det var ganska … ganska liksom … fin, fin del av det på något sätt” 

(2) 

 

(…)”och det har liksom förstört en del av … den fina stunden som närstående fick när man 

fortfarande kunde klä på kroppen” (2) 

 

Efter att patienten avlidit kontaktas närstående för uppföljning och utvärdering. En informant 

berättar att man vid hens arbetsplats bjuder in närstående till ett återbesök för ett strukturerat 

och utvärderande samtal med läkare och sjuksköterska. 

 

”sen bjuder vi in familjen på återbesök om just liksom att träffas kring och prata om … själva 

döds … dagarna, och dödsveckan ”var det någonting som inte blev bra för er?” ”är det 

något som vi kan reda ut för att ni ska kunna gå vidare i sorgeprocess?” (3) 

 

Andra sätt att återkoppla till närstående var genom att erbjuda efterlevandesamtal eller att ta 

tillfället i akt och prata med närstående i samband med att hjälpmedel hämtades eller nycklar 

återlämnades. Informanterna beskrev det som självklart att alla närstående ska kontaktas efter 

ett dödsfall. 

 

Handlingar och ritualer 

 

Symboliska handlingar 

Informanterna kunde ge exempel på många symboliska handlingar kring vården av den 

avlidne patienten. De beskrev symboliska handlingar från både nuvarande och tidigare 

arbetsplatser. Handlingarna i sig kunde variera mycket från arbetsplats till arbetsplats, vara 

beroende på om vårdplatsen var inom slutenvård eller hemsjukvård och om vården var av 

palliativ natur eller inte. Som exempel på detta nämndes när ett barn avlider på en palliativ 

avdelning och personalen kistlägger barnet tillsammans med syskon och föräldrar. Ytterligare 

ett exempel är när ett dödfött barn bäddas på kylbädd så att familjen kan ta hem sitt barn för 

att ta avsked i hemmet. Handlingarna beskrevs av informanterna som något de anser vara 

betydelsefullt både på ett personligt plan och i professionen. 
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”Det känns, för mig har det varit just en ritual att få pyssla om den döde, eeh att få klä på 

liksom och fixa att det är rakt och det är liksom slätt” (2) 

 

”… men att få göra dom här, liksom, den sista insatsen hos den här patienten, att få göra 

iordning, tvätta och ta på rena kläder och snygga till … så att för egen del skulle jag tycka att 

jag gjort ett bättre arbete … Om jag fått utföra dom här ... sakerna … ” (1) 

 

En informant reflekterade kring hur det skulle kännas om hen inte utförde de symboliska 

handlingarna när en patient avlider, utan bara utförde de formella handlingarna.  

  

”Om jag skulle gått in där och lyssnat på hjärtat och lysa i ögonen och det var ingenting, och 

så sätter jag ett id-band på patienten och så säger jag att nu går jag och ringer Fonus … då 

känns det, då skulle inte jag känna att jag gjort ett bra jobb, då skulle jag … ja, det skulle 

kännas ofullständigt, eller ofullbordat på något sätt … ” (1) 

 

En informant beskrev skillnaderna mellan de symboliska handlingarna sjuksköterskan utför 

inom slutenvården och i hemmiljö på följande vis: 

 

I slutenvård: 

”på sjukhuset är det väldigt vanligt att man kanske inte alltid får tända ett levande ljus men 

man har något sorts elektriskt ljus man tar fram så … ganska ofta lägger man upp en 

psalmbok, man har någon fin duk, många vill gärna ta en liten blombukett eller så, det kanske 

har … kommit blommor under tiden … kanske knipsar av en liten blomma och lägger i … 

händerna till exempel … en blomma eller en färsk blomma i någon form … är ganska 

vanligt” … (1) 

 

I hemmiljö: 

” … göra rent patienten, klä på och kanske sträcka till i sängen … och försöka att ta bort 

våra saker, vi har ju oftast kassar och lådor och sjukvårdsmaterial som inte hör hemma hos 

en patient, försöka städa undan det och snyggar till och … så.” (1) 

 

Andra informanter lade till följande handlingar i hemmiljö: 

 

”det första man gör är att öppna fönstret” (2) 
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”sen är det lite olika om dom vill tända ljus” (2) 

 

Informanterna gav inte bara exempel på symboliska handlingar i samband med att patienten 

avlidit, utan beskrev att sådana handlingar även förekommer redan innan patienten dör, när 

patienten bedöms som döende/”inte har långt kvar” 

 

”den döende, eller den döda kroppen, redan … (informanten stakar sig) handhavandet med 

det, alltså det är … den processen börjar redan med den döende kroppen så att säga. Man 

ökar besöken, kanske två gånger om dan” (2) 

 

En del symboliska handlingar var inte direkt kopplade till omhändertagandet av den avlidna 

patienten. Informanterna beskrev även tankar och känslor som symboliseras av handlingarna. 

 

”vi har en liten sten … ehh bricka och en liten värmeljuskopp med en liten fjäril där vi tänder 

ett ljus. Ehh som på ett, ja, ett gammalt antikt träbord” (3) 

 

”så tänder vi ljus bara för att … och det är ju också en ritual, lite grann för att liksom … 

skänka en extra tanke på, på dom som inte lever längre” (4) 

 

”Så att jag tror att tända ljus, ja det är att minnas och hedra och vördnad” (2) 

 

”det blir den här symboliska värdigheten och … vi liksom hedrar den döde … ” 

 

”sen bjuds dom in tror jag, två gånger om året, så att halvårsvis, dom dödas närstående får 

en gudstjänst i kyrkan eller nånting, där det ska vara representanter från oss då” (2) 

 

”Sen har vi ju en sån här minnesdag en gång om året … vi har våran diakon, läser dikt och vi 

har en sångerska som sjunger, väldigt så där kort och sen ett jättestort fikabord” (3) 

 

Avslut och avsked 

Samtliga informanter påtalade vikten av avslut. I intervjuerna framkom att avslut dels betydde 

att ”göra färdigt” men även att ta avsked, både från patient och närstående. 
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”ja det tror jag, jag tror det … man ger så mycket av sig … i det här yrket så att jag tror att 

det … det är viktigt att få ett avslut … verkligen.” (5) 

 

eller man vet att den här personen (kollegan) har … jobbade så intensivt … hos den här 

familjen … då kanske man kan vänta någon dag tills han eller hon jobbar igen … och så blir 

man … ”vill du åka och hämta hjälpmedel där för att göra ett slags avslut” … det kan kännas 

skönt att man träffar … närstående liksom en sista gång … ” (1) 

 

Just att få ”göra iordning” den avlidna var ett återkommande exempel på vad 

sjuksköterskorna menar med avslut. Informanterna använde också uttryck som ”göra färdigt” 

synonymt med avslut. En informant uttryckte det så här: 

 

”… så kan det vara skönt att liksom avsluta för då har man ju gjort liksom, då har det … gått 

ett varv! Då har man gjort det man kan, runt patienten, så det kan jag tycka är, kan vara 

positivt att få den möjligheten att få komma dit på slutet.” (1) 

 

”... man vill avsluta på ett fint sätt och det känns som att man gjort sitt … bästa liksom när 

man har … gjort klart den. Helt.” (5) 

 

Informanterna beskrev även hur de kände när de inte fått möjlighet till det avslut som ”göra 

iordning” den avlidna innebär. 

 

”om patienten skulle avlida när jag inte jobbar där då skulle det kännas väldigt tråkigt för att 

jag kan inte få ett avslut, nu låter det väldigt egoistiskt, men det är ändå så, man är ändå en 

person liksom, behöver också på något sätt ha, ha avsked” (2) 

 

”ibland kan det vara så att man känner att … lite snopet, så … inte för att man vill att nån ska 

dö under ens arbetspass (skrattar till) egentligen, men ibland kan det vara så att man känner 

att man gärna hade … varit med och sett hur det gick … och … höra anhöriga … och så … 

och kunna ge det här sista stödet … ” (1) 

 

Informanterna beskrev ett skuldbeläggande kring dessa känslor, att det är lite förbjudet att 

vilja vara den som är med när patienten avlider, att det är egoistiskt att känna att man gjort 
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något bra. Det var från kollegor och på arbetsplatser som denna attityd visade sig. En 

informant uttrycker det på följande sätt: 

 

”… att man skulle vara oprofessionell för att man … tycker att det skulle vara tråkigt att just 

jag inte … för jag tycker inte att det är oprofessionellt, för det är inte så att det är … (tänker 

efter) … att få känna dom här känslorna, det är ändå en relation” (3) 

 

En annan informant uttryckte sig så här: 

 

”det klart det blir lite egoistiskt och tänka så att man … vill … ha på något sätt kvitto på att 

man gjort någonting bra” (1) 

 

Det framkom att informanternas behov av avslut var så viktigt att de skapade andra tillfällen 

för avslut och avsked om de inte fått möjlighet att vara med vid dödsfallet. Till exempel 

genom olika typer av återkoppling med närstående efter att patienten avlidit. 

 

”Men då, om man då missar det (dödsfallet) då är det här efterlevandesamtalet ovärderligt, 

även för mig som sjuksköterska liksom” (2) 

 

”då brukar jag försöka prata med den omvårdnadsansvariga (sjuksköterskan) så att jag 

också kanske kan följa med på … det här efterlevandesamtalet, eller om … det inte passar så 

kanske jag kan höra av mig i alla fall, till anhöriga liksom” (2) 

 

En informant påpekade att reflektionstillfällen kunde användas som ett sätt att få ett avslut om 

det inte fanns möjlighet att närvara vid dödsfallet. 

 

”jag kanske inte har träffat patienten på några veckor, och att det bara blir väldigt abrupt att 

den dör ju … från mig eller vad man nu ska säga … då är det också skönt med den där lilla 

stunden. Att liksom … ja … få bara … låta det sitta och sjunka in, och så upplever jag absolut 

att det allra flesta av mina kollegor också upplever … ” (2) 

 

Reflektion 

Informanterna beskrev olika typer av reflektionssituationer som alla framhölls som viktiga för 

dem. Exempel på sådana situationer var spontan (informell) reflektion i form av samtal med 
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kollegor och mer strukturerade (formella) tillfällen som handledning, spegling, veckosamling 

m.m. En informant som arbetar i avancerad hemsjukvård beskrev en informell 

reflektionsstund på följande vis: 

 

”ja om man åker två då … brukar man ofta … kanske i bilen därifrån snabbt gå igenom hur 

det kändes om det kändes bra, om man har tyckt att man gjort … bra insatser” (1) 

 

En informant berättade att de tidigare haft reflektion varje fredag. Det var en strukturerad 

reflektion som leddes av samma person varje gång. Det spelades lugn musik och tändes ljus 

under reflektionsstunden och informanten beskrev att en andlig atmosfär infann sig. Stunden 

var betydelsefull för informanten som önskar att det ska återinföras på arbetsplatsen då det 

tillförde något som spontana samtal med kollegor inte gör.  

 

”… men just det där att få sitta ner, ha ett tänt ljus, eeeh få ta in liksom, andligheten i att nån 

faktiskt har avlidit, just det här med att … (suckar), för ibland, även om man inte har känt 

patienten, så är det ju så här: död, levande … ” (5) 

 

”det här liksom, andliga och existentiella i att faktiskt dö liksom att det är från död till 

levande, för en sekund sen så var den levande, levande kropp och så nu dog den, och ja men 

just det där liksom lite djupare … ganska skönt och sätta sig ner och ta in det liksom, kan jag 

känna … ” (5) 

 

”ja jag känner faktiskt det att det var väldigt bra (med reflektion), för även om man pratar 

kollegor emellan så är det liksom inte tända ljus och det är inte så där ... andligt liksom. (5) 

 

Diskussion 

Diskussionen består av två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen kommer arbetets styrkor och svagheter att diskuteras utifrån begreppen 

trovärdighet, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Resultatet diskuteras i 

resultatdiskussionen med Antonovskys modell KASAM som teoretisk referensram samt 

annan relevant vetenskaplig litteratur med anknytning till arbetets resultat. 
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Metoddiskussion 

 

Trovärdighet 

Resultatet i detta arbete beskriver sjuksköterskors upplevelser av PMC med betoning på vad 

de anser viktigt och meningsfullt. För att stärka trovärdigheten i resultatet har materialet från 

intervjuerna analyserats med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Analysarbetet presenteras så att det kan följas av läsaren på ett överskådligt sätt från 

extrahering av meningsbärande enheter, via kodifiering fram till den slutliga kategoriseringen 

av resultatinnehållet (se bilaga 2) 

 Graneheim och Lundman (2004) påpekar att trovärdigheten i resultatet påverkas av vilka 

som deltagit i studien, metodval samt hur väl data och analys svarar mot studiens syfte. 

Vidare säger Graneheim och Lundman (2012, s. 196) att trovärdighet i en kvalitativ studie 

syftar till ”hur forskarens förförståelse har satt sin prägel på analysen”. I förförståelse ingår 

komponenter som teoretisk kunskap, egna erfarenheter samt förutfattade meningar. Det kan 

ses som både positivt och negativt med förförståelse. Arbetets författare, som själv arbetar 

med palliativ vård, ser det som en styrka att vissa uttryck och beskrivningar av PMC vid 

intervjuerna uppmärksammades just p.g.a. igenkänningsfaktorn. Ett problem med 

förförståelse är att författaren omedvetet kan ha sökt svar som ger stöd åt de egna åsikterna 

och värderingarna. Genom att uppmärksamma och tydliggöra de fallgropar förförståelse står 

ansvarig för hoppas författaren ha kunnat undvika dem i möjligaste mån. 

 

Giltighet 

Graneheim och Lundman (2012) menar att arbetets giltighet handlar om ”sanningshalten” i 

resultatet. Dock förutsätter kvalitativ forskning oftast inte bara en sanning utan medger flera 

alternativa tolkningar av sanningen. Ett resultat kan ses som giltigt (sant) när det 

uppmärksammar och lyfter fram sådant som är karaktäristiskt, representativt eller typiskt för 

det fenomen som ska beskrivas. Strategier som används för att utse deltagare till studien har 

också betydelse för resultatets giltighet. Det är av yttersta vikt att redovisa hur urval och 

analysarbete gått till så att läsaren har möjlighet att bedöma giltighetsgraden av de tolkningar 

som gjorts.  
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 För att få ett varierat urval av deltagare tillfrågades (alla) personer som deltog i en kurs på 

ESBH (specialistprogrammet i palliativ vård). På så sätt kom deltagarna att representera olika 

arbetsplatser, ålder, kön och antal år i yrket. Inklusionskriterierna var få då bredd och 

variation var det som efterfrågades. Den gemensamma nämnare som författaren sökte var 

erfarenhet av PMC utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Enligt Polit och Beck (2016) är det 

vanligt att hitta deltagare till en fokusgruppsintervju genom att söka en någorlunda homogen 

grupp för att främja en god och behaglig gruppdynamik. Vid gruppintervjun var alla deltagare 

aktiva i diskussionen, alla hade erfarenheter av PMC, var villiga att dela med sig och lyssna 

på varandra. God stämning, engagemang och intresse för ämnet resulterade i ett innehållsrikt 

material till arbetet.  

 Malterud (2014, s. 27) påtalar vikten av att ifrågasätta resultatets validitet om det endast 

gjorts en fokusgruppsintervju, dvs. ställa frågan om intervjun ger en tillräckligt täckande bild 

av det som skulle undersökas. När fokusgruppintervjun genomfördes visade det sig att två 

deltagare fått förhinder och antalet deltagare blev tre istället för fem. Då det redan var 

tveksamt om en intervju med fem deltagare skulle kunna svara för tillräckligt hög 

giltighetsgrad/validitet valde författaren till arbetet att lägga till en enskild intervju med en 

person som inte deltagit i fokusgruppintervjun. I syfte att ytterligare stärka arbetets validitet 

och erhålla en mer täckande bild av de undersökta fenomenen, genomfördes även en 

uppföljande telefonintervju med en av deltagarna i fokusgruppintervjun.  

 En möjlig nackdel med fokusgruppintervjuer är att deltagare inte känner sig bekväma med 

att dela med sig av sina erfarenheter. Å andra sidan kan fokusgruppintervjuer få fram material 

just genom att deltagarna diskuterar med varandra. I den här studien framkom ungefär samma 

data vid den enskilda intervjun och den uppföljande telefonintervjun som vid gruppintervjun.  

 När antalet intervjuer blev tre istället för en innebar det än del ändringar av arbetets 

tidsplan och upplägg. Transkriberingen av intervjuerna tog längre tid än planerat men trots 

ökad tidsåtgång var det ett bra sätt för författaren att sätta sig in i materialet. Det var en 

spännande erfarenhet att få göra tre olika typer av intervjuer och de gav rikligt material till 

arbetet. Ett rikligt material medför också att det finns mycket att analysera. Arbetet med att 

skapa kategorier var roligt men svårt. Även här gick det åt mycket tid. Det krävdes lång 

betänketid och noggranna avvägningar innan allt föll på plats  

 Enligt Graneheim och Lundman (2012) kan läsaren kan också bedöma resultatets giltighet 

utifrån de intervjucitat som redovisas. Samtliga intervjuer i detta arbete gav ett fylligt resultat 

med många citat som tydligt visade vad informanterna ansåg vara viktigt och meningsfullt. 

Det är ett medvetet val från författarens sida att redovisa många intervjucitat under varje 
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subkategori då författaren anser att giltigheten, ”det sanna” då framkommer på ett enkelt men 

effektfullt sätt samtidigt som trovärdigheten ökar genom den noggranna beskrivningen av 

analysarbetet.  

 

Tillförlitlighet (Validitet) 

Tillförlitlighet innebär att författaren på ett tydligt sätt verifierar ställningstaganden under 

arbetes gång. En stringent redovisning av datainsamling och analys är exempel på hur 

forskare kan visa sin strävan efter hög tillförlitlighet av resultatet (Graneheim & Lundman 

2012). 

 Genom att belysa forskningsfrågan ur flera synvinklar vid insamlandet av data och analys 

av materialet har författaren strävat efter att säkerställa tillförlitlighet i arbetet. Arbetet har 

noggrant dokumenterats för att kunna redovisa datainsamlingens och analysens förlopp.  

 För att ytterligare säkerställa hög grad av tillförlitlighet deltog handledaren vid 

gruppintervjun och fick tillgång till allt det transkriberade materialet efter samtliga intervjuer. 

Författaren till arbetet anser att handledarens närvaro och delaktighet stärker tillförlitligheten i 

det utförda analysarbetet och gav tillfälle till reflektion, diskussion och möjlighet för 

författaren att redovisa olika ställningstaganden, i strävan efter god tillförlitlighet, under 

arbetets gång. 

 

Överförbarhet (Transferability) 

Malterud (2014) menar att begreppet överförbarhet inom kvalitativ forskning används i syfte 

att visa gränser och villkor för studiefyndens giltigheten utanför studiens kontext. Deltagarna i 

arbetet kom från olika verksamheter och olika delar av landet. De hade alla erfarenhet av 

PMC utifrån en palliativ vårdkontext. En begränsning av resultatet är att det inte kan ses som 

överförbart till annat än palliativ vård. Liksom vid de övriga begreppen i metoddiskussionen 

betonar Graneheim och Lundeman (2012) vikten av noggrann dokumentation av urval, 

deltagare, datainsamlingsmetod, analys och beskrivning av kontext som är av betydelse för 

arbetet, för att ge läsaren möjlighet att bedöma resultatets överförbarhet. 

Författaren anser att arbetet har god överförbarheten i den bemärkelsen att läsaren med hjälp 

av metodavsnittet och metoddiskussionen kan skapa liknande förutsättningar och kontext med 

nya deltagare men givetvis kommer inte samma resultat att uppnås. Malterud (2014, s. 191) 

sammanfattar överförbarhet inom kvalitativ forskning på följande sätt: ” Vi talar alltså om 

överförbarhet på procedurnivå, inte på resultatnivå.”. 
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Resultatdiskussion 

 

Kunskap och erfarenhet 

Samtliga informanter ansåg att kunskap och erfarenhet är viktiga komponenter i arbetet med 

patienter i palliativ vård med betoning på den erfarenhetsbaserade kunskapen från 

äldre/erfarna kollegor. Olaussen och Ferrells (2013) enkätstudie visar liknande resultat, 

exempelvis när en erfaren sjuksköterska stannar kvar efter sitt skift för att hjälpa en oerfaren 

kollega med PMC när en patient avlidit. Informanterna i detta arbete var överens om att det är 

genom erfarna kollegor kunskapen om PMC kommer. Det överensstämmer väl med resultatet 

från Rolandsons (2008) studie som visar att den oerfarna sjuksköterskans observation av 

erfarna kollegors arbete med PMC, ger ökad förståelse för att PMC inte bara består av 

praktiska uppgifter, såsom att tvätta och klä den döde, utan har även rymmer en djupare, 

andlig (spirituell) mening. 

 Detta är i enlighet med Antonovsky (2005) som påpekat att framgångsrika prestationer är 

beroende av den intelligens och de kunskaper och färdigheter personen som ska utföra 

uppgiften har med sig. Vidare hävdar Antonovsky (2005) att om uppgiften är mångtydig och 

komplex kommer styrkan på KASAM utgöra en faktor; ”personer med en stark KASAM 

kommer att vara motiverade att se uppgiften som en utmaning samt att föra in struktur och 

söka efter ändamålsenliga resurser.” (Antonovsky, 2005 s. 238). I resultatet framkommer att 

informanterna ser skillnad på hur de kände när de var nya i yrket mot nu. Erfarenheten har 

hjälpt dem bygga upp KASAM och de kan länka samman händelserna kring en döende 

patient till en begriplig, hanterbar och meningsfull situation. En sådan sammanlänkning var de 

inte lika kapabla till att göra utan den praktiska erfarenhet åren i yrket gett dem.   

 Antonovsky diskuterar själv huruvida KASAM är något som kan växa sig starkare med 

hjälp av tid och erfarenhet (eller rent av med åldern endast), något författaren till detta arbete 

anser sig kunna urskilja i sitt studieresultat. Deltagarna nämner aldrig känsla av hopplöshet 

eller att arbetet upplevs som betungande eller meningslöst. I Ablett och Jones (2007) studie 

framgick det att sjuksköterskor inom palliativ vård upplever mindre stress och blir mindre 

utbrända än sjuksköterskor inom andra specialiteter. Resultatet i Ablett och Jones (2007) 

studie analyseras (delvis) med KASAM som teoretisk referensram och visar att 
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sjuksköterskor inom palliativ vård har hög grad av engagemang och ser mening och syfte med 

sitt arbete. 

 Utifrån vad deltagarna berättade under intervjuerna uppfattar författaren det som att de 

hade en relativt hög grad av KASAM redan innan de började arbeta med palliativ vård. 

Erfarenheten av att arbeta med döende patienter och deras familjer tycks ha stärkt deras 

KASAM ytterligare och ökat förmågan att se sammanhang och göra arbetet med döende och 

avlidna patienter begripligt, hanterbart och meningsfullt.  

 Ekedahl och Wengström (2012) menar att meningsskapande är en ständigt pågående 

process. Varje människa har ett meningssystem som ger trygghet, säkerhet och hopp och det 

gäller även i professionen, i det här sammanhanget sjuksköterskeyrket. För att utveckla en 

professionell identitet spelar flera faktorer in; organisationens struktur, kultur, arbetsklimat 

och samarbete för att nämna några. Alla dessa faktorer ingår i meningsskapande processer och 

leder till professionell utveckling. I detta arbete kan informanternas upplevelse av samarbetet 

med äldre kollegor ses som de meningsskapande processer Ekedahl och Wengström (2012) 

menar leder till professionell utveckling. Informanterna värderar även arbetsklimat och en 

tillåtande lärandemiljö högt och det var tydligt att de såg en koppling mellan dessa faktorer 

och sin egen utveckling inom professionen. 

 

Relation och roller 

Resultatet visar att informanterna anser sig påverkas av om de haft en relation till patienten 

när denne levde. Påverkan är dock rent känslomässig och utan inverkan på hur de (praktiskt) 

utför sina vårduppgifter gentemot den avlidne och dennes anhöriga. Informanterna 

förmedlade att när de haft en relation till patienten så var PMC meningsfull även på ett 

personligt plan. Resultatet i detta arbete har likheter med det som beskrivs i Ronaldsons 

(2006) studie där sjuksköterskor uttrycker att när en relation utvecklats till både patient och 

anhöriga så vill de gärna utföra den sista vårdande handlingen; PMC. Informanterna i detta 

arbete, liksom de i Ronaldsons (2006) studie, var medvetna om att det alltid var en 

känslofylld händelse utifrån anhörigas perspektiv när patienten avled och var noga med att 

vara lyhörda och lyssna på eventuella önskemål angående iordningställandet av den avlidne. 

Olaussen och Ferrells (2013) enkätstudie visar att sjuksköterskor uppfattar PMC som ett sätt 

att visa respekt och vördnad för patient och anhöriga, något deltagarna i detta arbete också 

gav uttryck för. 
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Handlingar och ritualer 

Under både gruppintervjun och de individuella intervjuerna reflekterade och resonerade 

informanterna kring meningen med ritualer och vikten av avsked och reflektion för de som 

arbetar med PMC. Enlig Olausson och Ferrell (2013) kan PMC ge en slags ”transcendental 

mening” till sjuksköterskor som ger möjlighet för dem att uppleva en positiv och givande 

erfarenhet när de vårdar avlidna.  

 Under intervjuerna framkom att det finns många symboliska handlingar och ritualer som 

utförs av personal i samband med att en patient avlider och att ritualer förekommer inom all 

typ av vård, från vården av för tidigt födda till äldreomsorgens gamla. Ternestedt (2013) 

påpekar att ritualer i ett historiskt perspektiv haft en funktion i sig för människor, att de 

bidragit till att skapa sammanhang och ge mening till det som skedde. Antonovsky (2005) 

menar att en människa som ser händelser som förnuftsmässigt gripbara är bättre rustad att 

möta det som sker, även vid oönskade situationer som vid dödsfall. Med en hög känsla av 

begriplighet ses händelser i livet som ordnade och sammanhängande istället för kaotisk, 

oförklarlig och slumpmässig. Deltagarna i studien gav alla intryck av att arbetet med döende 

och avlidna patienter var begripligt för dem. De var medvetna om att patienter i palliativ vård 

är i livets slutskede och att syftet med vården är att lindra, inte bota. Döden sågs inte som 

något oförklarligt utan något som kunde förklaras och förstås. 

 Utifrån Ternesteds och Antonovskys resonemang kan resultatet av intervjuerna och 

analysen av sjuksköterskors upplevelser av PMC sammanfattas med att: ritualer kan se olika 

ut och utföras i olika kontext men de är begripliga och fyller alltid en meningsfull funktion för 

de personer som utför dem, inte minst för sjuksköterskor inom palliativ vård som lägger den 

sista vårdande handen när livet når sitt slut.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet från detta arbete visar att PMC till stor del är en ”tyst kunskap” som lärs ut från de 

erfarna till noviserna i yrket. Sådan kunskap är ovärderlig för att såväl patienter och anhöriga 

som sjukvårdspersonal ska ges möjlighet att uppleva döden som något hanterbart och kanske 

till och med fint, inte något fullständigt outhärdligt. Det är därför oerhört viktigt att denna typ 

av kunskap inte försvinner i jakten på effektivisering eller på grund av för hög 

arbetsbelastning.  

 I arbetet synliggjordes också vikten av reflektion och eftertanke när en patient avlidit, t.ex. 

via handledning, spegling eller andra typer av reflektionstillfällen. Att ritualer och symboliska 
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handlingars har ett värde för personalen behöver uppmärksammas och värnas ute i 

verksamheterna då de fyller en funktion som gör arbetet med avlidna patienter till en 

meningsfull och givande uppgift.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

 I dagsläget finns inte tillräckligt med vetenskapliga studier för att kunna dra några generella 

slutsatser kring vilken betydelse PMC har för sjuksköterskor. Fler empiriska studier kring 

PMC skulle kunna kartlägga upplevelsen samt belysa fenomenet ur olika perspektiv t.ex.  

jämföra manliga och kvinnliga sjuksköterskors upplevelser, skillnader och likheter mellan 

nyutexaminerade och erfarna och hur avlidna tas omhand i olika vårdformer.  Vidare skulle 

utökad forskning i ämnet ge information om hur sjuksköterskor införskaffar sig kunskap om 

PMC och om det behöver lyftas fram i sjuksköterskeutbildningen för att bättre rusta 

nyutexaminerade sjuksköterskor för mötet med döende och avlidna patienter. 

 Många artiklar beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter som 

något svårt och som kräver copingstrategier för att orka arbeta med. Värt att notera är att 

copingstrategier inte nämns i det här arbetets resultat överhuvudtaget. Fortsatt forskning i 

ämnet skulle kunna ge en mer nyanserad bild av när sjuksköterskor upplever att de behöver 

copingstrategier för att orka och när de ser arbetet i sig som hanterbart, begripligt och 

meningsfullt och inte som en stressor eller spänning. 

 

Slutsats 

I arbetet framkommer att sjuksköterskor som är verksamma i palliativ vård ser på sina 

kunskaper och färdigheter inom PMC som något de förvärvat genom erfarenhet. De ansåg att 

upplärning från äldre/erfarna kollegor är den viktigaste faktorn för att yngre/oerfarna 

sjuksköterskor ska få kunskap om PMC. Deltagarna beskrev PMC som dels den faktiska 

omvårdnaden av personen som avlidit men också något som innehåller reflektion, 

efterlevandesamtal och symboliska handlingar som att tända ljus. 

 Ett intressant fynd eller snarare icke-fynd var att deltagarna aldrig beskrev PMC som en 

copingstrategi eller något de gjorde för att härda ut och orka. Istället uttryckte deltagarna att 

PMC var en del av arbetet med patienter inom palliativ vård som var viktig och meningsfull. 

En tankeväckande aspekt var att deltagarna beskrev hur de, i situationer där PMC av olika 

anledningar inte tilläts innehålla det informanterna ansåg vara viktigt, upplevde frustration 
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och kände att något saknades. De kände inte att de gjorde ett fullgott arbete när närståendes 

behov inte blev tillgodosedda eller när det egna avskedet inte fick tid och utrymme. 
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Bilaga 1. WHO´s definition av palliativ vård 

 

Palliativ vård: att vårda döende 

Enligt WHO definieras palliativ vård som ett förhållningssätt vars syfte är att främja och 

förbättra livskvalitet för patient o närstående som drabbas av svårigheter och problem som 

uppstår når någon är drabbad av livshotande sjukdom. Följande punkter är en sammanfattning 

av palliativ vård enligt WHO (Nationellt vårdprogram 2012–2014 (2012) översättning: E. 

Kenne Sarenmalm, B.-M. Ternestedt, C.J. Furst, P. Strang) 

• Lindrar smärta och andra plågsamma symtom 

• Bekräftar livet och betraktar döendet som en normal process 

• Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden 

• Integrerar psykologiska och existentiella aspekter i patientens vård 

• Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter att leva så aktivt som möjligt fram till 

döden 

• Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation under 

patientens sjukdom och efter dödsfallet 

• Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och familjers behov 

samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och rådgivande samtal 

• Befrämjar livskvalitet och kan även påverka sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse 

• Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet tillsammans med terapier som syftar till att 

förlänga livet, såsom cytostatika och strålbehandling. Palliativ vård omfattar även 

sådana undersökningar som är nödvändiga för att bättre förstå och ta hand om 

plågsamma symtom och komplikationer 
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Bilaga 2. Matris över analysarbete 

Meningsbärande 

enhet  

Kondenserat 

innehåll  

Kod  Subkategori Kategori 

Men vi som väl 

började där, vi 

har ju lärt oss 

med tiden 

 

 

Tiden har lärt 

oss arbetet 

Erfarenhet 

kommer med 

tiden 

Erfarenhetsbaserad 

kunskap 

Kunskap och 

erfarenhet 

Sen bjuder vi in 

familjen på 

återbesök om just 

liksom att träffa 

kring och prata 

om…själva 

döds…dagarna, 

och dödsveckan 

”var det 

någonting som ni, 

som inte blev bra 

för er… som vi 

kan reda ut för att 

kunna gå vidare i 

sorgeprocess 

 

Anhöriga 

bjuds in till 

återbesök 

efter dödsfall 

Återkoppla 

med anhöriga, 

att bry sig 

 

Närståendes roll och 

betydelse för 

sjuksköterskan 

 

Relationer och 

roller 

Det känns, för 

mig har det varit 

just en ritual att 

få pyssla om den 

döde, eeh att få 

klä på liksom ååå 

fixa att det är rakt 

och det är liksom 

slätt 

Ritual att få 

pyssla om 

den döda, att 

få klä på och 

fixa runt 

omkring 

Att pyssla om 

den döda är en 

ritual 

Symboliska 

handlingar 

Handlingar 

och ritualer 

 

 


