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Sammanfattning  
 

   Bakgrund:  Inom hospicevården bedrivs specialiserad palliativ vård för patienter vid livets 

slut och sjuksköterskor möter dagligen närstående i sorg såväl före som efter 

dödsfallet. När patient avlidit erbjuds närstående att vara med i rummet när sjuk-

sköterska iordningställer den avlidne. Det är inte lika känt om närstående er-

bjuds att tillsammans med sjuksöterskor ge omsorg till den döda kroppen. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om sjuksköterskorna har erfarenheter av att 

tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen.  

 

Metod: En kvalitativ metod har använts med semistrukturerade telefonintervjuer. 

Materialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys enligt Granheim 

och Lundman (2004). Åtta sjuksköterskor inom hospicevården i mellan- och 

södra Sverige har intervjuats. Av dessa åtta har fem sjuksköterskor erfarenhet av 

att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. 

 

Resultat: Analysen resulterade i ett huvudtema, delaktighet i ljuset med tre underteman; 

ömsesidigt vårdande som gagnar såväl sjuksköterskor som närstående, profess-

ionellt förhållningssätt som bygger på erfarenhet och kunskap samt kollegialt 

lärande. Sjuksköterskor som har erfarenhet av att ge omsorg till den döda krop-

pen tillsammans med närstående upplevs ha handlingsberedskap och utföra om-

sorgen på ett respektfullt sätt. Centralt för sjuksköterskorna är deras intresse av 

att delta och erbjuda delaktighet. 

 

Diskussion: Diskussionen utgår från Andersheds (1998) teoretiska förståelseram med meta-

foren delaktighet i ljuset samt aktuell forskning. I diskussionen används begrep-

pen; att veta, att vara, att göra. Sjuksköterskor i studien är nöjda med att tillsam-

mans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. De känner tillfredsstäl-

lelse med närståendes delaktighet då de får dela upplevelsen med dem. Det blir 

ett bra avslut.   

 

Nyckelord:  Sjuksköterskor, erfarenhet, hospice, döda kroppen, omsorg, närstående, palliativ 

vård 



 
 

 
 

 

Abstract  

 

Background:  In the hospice care specialized palliative care is practiced on patients that are at 

the end of their lives, and nurses meet grieving relatives on a daily basis, both 

after and before the event of death. When the patient is deceased the relatives 

are offered to be present in the room while the nurses provide care for the de-

ceased individual. It’s not as well-known if the relatives are offered to help the 

nurses care for the dead body. 

 

Aim: The purpose of the study is to investigate whether nurses’ have experiences of 

caring for the dead body together with the relatives. 

 

Method: A qualitative method has been used with semi-structured telephone interviews. 

The material has been analyzed with a qualitative content analysis according to 

Granheim and Lundman (2004). Eight nurses in the hospice care, in the middle 

and south of Sweden, have been interviewed. From these eight nurses, five have 

experiences of providing care for the dead body together with the relatives. 

 

Results: The analysis resulted in a main theme, participation in the light, with three sub-

themes, mutual caring which is beneficial both for nurses and relatives, profes-

sional approach which is based on experience and knowledge, as well as colle-

gial learning. Nurses that have the experience of caring for the dead body with 

the relatives, are seen to have a readiness for action and to provide the care in a 

respectful fashion. Central for nurses are their interest in participating and to of-

fer others to join in. 

 

Discussions: The discussion is based on Andershed’s (1998) theoretical frame of understand-

ing, with the metaphor participation in the light, as well as current research. In 

the discussion the concepts to know, to be, to do are used. The nurses in the 

study are contented to provide the care for the dead body together with the rela-

tives. They feel gratification with the relatives’ participation, as they share the 

experience with them. It provides closure. 
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Inledning 

Denna studie utgår från ett sjuksköterskeperspektiv inom hospicevården med fokus på att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den 

döda kroppen.  

 

 Inom hospicevården bedrivs en specialiserad palliativ vård för patienter i livets slut och 

sjuksköterskor som verkar inom denna verksamhet möter dagligen närstående i sorg såväl 

före som efter en patients dödsfall. Även om sjuksköterskor förbereder de närstående före 

patientens död kan det ändå vara en skrämmande och förvirrande upplevelse för många av 

dem. Sjuksköterskor har en central roll i sammanhanget genom sin närvaro, empatiska 

förhållningsätt och sina kunskaper för att lindra och trösta närståendes sorgearbete.  

 

 Som sjuksköterska inom en palliativ vårdenhet möter jag dagligen människors lidande och 

sorg i samband med att en anhörig avlider. Min erfarenhet är att sjuksköterskor erbjuder 

närstående att vara med när personalen ger omsorg om  den döda kroppen. I bland vill 

närstående vara närvarande i patientrummet, ibland vill de själva ta hand om och iordnings-

ställa den döda kroppen. Däremot saknar jag erfarenheter av att sjuksköterskor erbjudit 

närstående att tillsammans med dem ge omsorg till den döda kroppen. Studien ska belysa om 

sjuksköterskor har erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda 

kroppen.  

  

Bakgrund  

Palliativ vård och hospicevård  

Palliativ vård  

Palliativ vård är enligt Socialstyrelsen (2016) ett begrepp som innehåller flera perspektiv. Det 

kan vara en vårdform, ett förhållningssätt eller ett kompetensområde med syfte att möta behov 

hos den enskilda människan (patienten) och hos närstående när sjukdom eller ålder gör att li-

vet går mot sitt slut. Tidiga palliativa insatser kan vara aktuella redan vid diagnosbeskedet, 

exempelvis vid olika cancersjukdomar eller hjärt- och lungsjukdomar. WHO (2017) definierar 

palliativ vård som aktiv helhetsvård av patient när sjukdomens specifika behandling inte har 

någon livsförlängande effekt och när döden förväntas ske inom överskådlig tid. Inom denna 
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vårdform ser man döendet som en normal process och vårdens förhållningssätt är att hjälpa 

patienten att leva med värdighet och med bästa möjliga livskvalitet fram till livets slut. 

 

Hospicevård 

Den moderna hospicerörelsens grundare tillskrivs Dame Cicely Saunders som även är grun-

dare av Christopher Hospice 1967 i London. Där kombinerades vård, undervisning och forsk-

ning med filosofin om att inte behandla för mycket eller för lite utan att finna en medelväg i 

smärtlindringen (Saunders, 2001). Filosofin om smärtlindring växte fram genom att Saunders 

uppmärksammade patienter med avancerad malign sjukdom (Clark, 2007). Fortfarande är 

cancersjukdomar den största diagnosgruppen som har stora behov av den palliativa vårdens 

kompetens. Patienter med andra kroniska sjukdomar såsom KOL och hjärtsvikt utgör också 

grupper som har stora behov av palliativa vård (Socialstyrelsen, 2016). Den medicinska ut-

vecklingen fortsätter (Cheon, Coyle, Wiegand, & Welsh, 2015) men kan ske på bekostnad av 

sociala, psykiska och andliga dimmenssioner i människors liv (Andersson, 2006). 

 

Övergången till hospicevård sker när patientens sjukdom inte är botbar utan övergår till li-

vets slutskede och när patienten förväntas dö inom de närmaste månaderna om sjukdomen 

följer sin naturliga process. Hospicevård är en vårdform som bedriver specialiserad palliativ 

vård, såväl inom hemsjukvården som i sluten vård (Buss, Rock, & McCarthy, 2017). Förhåll-

ningsättet inom denna verksamhet vilar på fyra hörnstenar: symtomlindring, närståendestöd, 

teamarbete och kommunikation (Strang, 2012).  

 

Vården inom hospice ger patienter i livets slut möjlighet att leva ett liv med så lite plågor 

som möjligt (Eckerdal, 2012). Det humanistiska förhållningssättet i vårdandet syftar till att 

förbättra livskvaliteten i livets slutskede såväl för patienterna som för deras närstående genom 

att förebygga lidande, lindra och behandla smärta och andra fysiska symtom samt att ge psy-

kosocial och andlig tröst i sorgen (Davies & Higginson, 2004). För att främja en god död för 

patienten har Ternestedt (2002) m.fl. utvecklat en modell för patienten. Modellen innefattar 

sex S: symtom relief, self-determination, social relationships, self-image, synthesis och 

surrender. Användningen av de sex S:n i det praktiska arbetet ger personalen möjligheter att 

kontinuerligt reflektera över sitt handlande. I förlängningen bidrar detta till att öka deras med-

vetenhet om en enskild patients behov av individuell omvårdnad.  
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Döden och rutiner vid omhändertagande av en avliden person  

Döden 

Omvårdnaden om den döda kroppen styrs av rättsliga och kulturella regler där flera aktörer är 

involverade i vårdkedjan: närstående, begravningsväsendet och sjukvården (Lantz, 2013; 

Socialstyrelsen, 2015). Människan är död i rättslig mening när hjärnans samtliga funktioner 

totalt och oåterkalleligt fallit bort. Det ankommer på läkaren att fastställa att döden inträtt en-

ligt överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1987:269). När ett väntat 

dödsfall sker på sjukhus är det personalens uppgift att hjälpa och stödja närstående och ge 

svar på både praktiska och känslomässiga frågor. Rutinerna bör ge utrymmen för anhöriga att 

själva agera och styra den närmast tiden efter dödsfallet. (Kommittén om vård i livets 

slutskede, 2001). 

  

Den döda kroppen  

Vård av kroppen efter döden är en viktig omvårdnadsuppgift som uppstår i en mängd olika 

sammanhang. Efter patientens död fortsätter vårdomsorgen som fysisk vård av kroppen och 

med omsorg om familjemedlemmarna (Olausson & Ferrell, 2013). Första erfarenheten av en 

patients död och händelserna kring detta formar sjuksköterskor till hur de i framtiden kommer 

att ta hand om döda patienter och hur hon kommer att ta hand om framtida sorger (Gerow, 

2010). 

 

Rutiner vid omhändertagande av avliden person 

Varje vårdgivare ansvarar för att det finns processer och rutiner som behövs för att säkerställa 

att verksamheten uppfyller de krav som ställs i föreskrifter (Socialstyrelsen, 2015). Som 

praxis använder hälso- och sjukvårdspersonalen Vårdhandboken som i första hand riktas till 

de som arbetar inom vården. Ett ämnesområde i boken beskriver hur man tar hand om den 

döde. Där framgår att den döde ska tas om hand på ett värdigt och naturligt sätt, anpassat till 

den dödes och närståendes önskemål. Utifrån instruktionerna framkommer vidare att den dö-

des ögonlock skall slutas och kroppen tvättas, skäggstubb ska rakas och håret kammas. Mun-

håla och näsborrar ska torkas ur och eventuella proteser ska återställas i kroppen. Eventuella 

sår ska tejpas och PEG, katetrar och sonder m.m. tas bort. Kroppen kläs enligt närståendes 

önskemål. Saknas egna kläder används bårskjorta. Till sist läggs en kudde under huvudet så 

att hakan vilar mot bröstet (Thulesius, 2016). 
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Sjuksköterskor -  allmän och specialiserad palliativ vård 

Sjuksköterskor allmänt  

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 2017 är ett stöd för sjuksköterskor och 

verksamhetsansvariga inom Hälso-och sjukvården genom att tydliggöra kompetensen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Sherwood & Barnsteiner, (2013) har legitimerade sjuk-

sköterskor ett personligt yrkesansvar för omvårdnaden av patienter inom sex kärnkompetenser 

innefattande: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskun-

skap, kvalitetsutveckling och säker vård. Kompetensbeskrivningen omfattar informatik, ledar-

skap, pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet, kunskap om medicinsk vetenskap samt bete-

endevetenskap av relevans för patientens omvårdnad. Arbetet som utförs sker i enlighet med 

gällande lagar, föreskrifter och andra styrdokument för hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

   

Omvårdnad är sjuksköterskors specifika kompetens och omfattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet med en humanistisk människosyn. Legitimerade 

sjuksköterskors arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad som ges förutsätter 

respekt för mänskliga rättigheter med hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt 

för självbestämmande och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Pavlish & Ce-

ronsky (2009) anser att en integrerad palliativ vårdstandard förutsätter att sjuksköterskor inom 

sin omvårdnadsroll har attribut som: ärlighet, familjeorientering, uppmärksamhet och närvaro.  

 

Tadd, Clarcke IIyone (2006) menar att sjuksköterskor skyddar enskilda personer och famil-

jer när deras hälsa hotas av medarbetare eller andra personers handlande. Sjuksköterskors 

etiska kod vägleder och bidrar till att klargöra omvårdnadsåtgärderna, även att de inte direkt 

ger konkreta svar. Sjuksköterskor kan luta sig mot koden om de har svårigheter att finna lös-

ningar på sitt etiska dilemma. Den etiska kodens öppna hållning till hur människor uttrycker 

och beskriver sin hälsa, ohälsa respekteras och dess värdegrund på individnivå styr hur patien-

ten och närståendes integritet skyddas, respekteras, värnas och artikuleras. Allt är goda förut-

sättningar för att skapa en personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuk-

sköterskor kan i en vårdsituation hamna i en intressekonflikt mellan att göra rätt och att göra 

gott och hur denna kommer till uttryck i en konkret omvårdnadssituation. Fokus läggs vanli-

gen på det som är gott och inte på det som är rätt i vården. Handlingen återspeglar människo-

synen (Engström, 2013; Hold, 2017). Denna osäkerhet för sjuksköterskor utgör ett hinder för 
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sanningstolkning, familjära och kulturell konflikter (McLennon, Uhrich, Lasiter, Chamness, 

& Helft, 2013; Rejno, Silfverberg, & Ternestedt, 2017). 

 

Enligt Birkler & Björkander Mannheimer (2007) vårdar sjuksköterskor inte bara det 

fysiska objektiva tillståndet utan har också förståelse för den andres livsvärld. För att kunna 

ge en optimal vård menar Dahlberg & Segersten (2010) att sjuksköterskor måste ha adekvat 

kunskap och förmåga att se förhållandena hos den individ som vårdas och se vad hälsa och 

välbefinnande betyder för henne eller honom. Sjuksköterskor kan inte skapa mening och 

sammanhang för den som vårdas men sjuksköterskor kan stödja de processer som gör att den 

som vårdas hittar sin mening i sitt sammanhang. De vanligaste besluten som tas inom den pal-

liativa vårdgruppen är relaterade till kommunikationer (Hernandez-Marrero, Pereira, & Car-

valho, 2016).   

 

Specialistsjuksköterskor inom palliativ vård 

Sjuksköterskor med specialistkompetens inom den palliativa vården är specialiserade på att 

vårda patienter med obotlig sjukdom och vårda patienter vid livet slut (Svensk sjuksköterske-

förening, 2008). Kompetensen bygger på sex pelare som professionen vilar på: Valuing i vil-

ken den övergripande värderingen är att människan har en egen autonomi. Connecting är att 

bygga relationer och kommunicera med både patient och närstående. Empowering avser att 

stärka patient och närstående i sin utsatta situation. Doing for är att hjälpa och stödja patient 

och närstående i sin utsatta situation. Finding meaning avser fokus på livet och att acceptera 

döden. Preserving intergrity avser att identifiera egna behov som professionell sjuksköterska 

(Davies & Oberle, 1990).  

 

 Utifrån sin specialistkompetens bedömer sjuksköterskor patientens psykiska, kulturella och 

andliga/existentiella omvårdnadsbehov för att initiera ett professionellt stöd vid patientens 

förändrade livssituation. Specialistsjuksköterskor identifierar sina egna, patientens och närstå-

endes reaktioner, före, under och efter patientens död. Därefter ges stöd och vägledning till 

närstående och vid sorg förhindras komplicerad sorg att utvecklas hos närstående. Genom 

svåra samtal som rör livet, krissituationer, döende och döden ger sjuksköterskor stöd och väg-

ledning till patient och närstående. Sjuksköterskor bedriver stödundervisning, ger aktuell 

skriftlig och muntlig information samt fortlöpande identifierar och utvecklar sin profession 

(Svensksjuksköterskeförening, 2008). Sjuksköterskor inom hospice bör sätta patienten i första 
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rummet. Det betyder inte att familjen ignoreras (Dahlberg & Segesten, 2010; Hold, 2017). 

Motstridigheter kan uppstå när flera är involverade i patientens vård och inte sällan uppstår 

kommunikationsproblem mellan sjuksköterskor, patienter och/eller ställföreträdare för patien-

ten (Cheon et al., 2015).   

 

Närstående  

Närstående är den person som patienten uppger som närstående och som själv accepterar att 

bli betraktad som närstående (Dahlberg & Segesten, 2010). De är den sjukes naturliga följe-

slagare i vården Andershed (1998) och de erbjuds att delta i patientens vård. De erbjuds också 

stöd under hela patientens sjukdomstid och under sorgeprocessen (WHO u.å.). Familjemed-

lemmar värdesätter relevant information, känslighet och respekt för situationen. I de fall re-

spekten brister lämnas smärtsamma minnen hos familjemedlemmarna (Brajtman, 2005; 

Cronin, Arnstein, & Flanagan, 2015). Närstående tillfrågas om delaktighet och deras särskilda 

önskemål tas tillvara. Vårdpersonalen förväntas vara lyhörd för när det är lämpar sig bäst att 

göra i ordning den döda kroppen (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Sorg och tröst 

Sorg 

Det är en smärtsam upplevelse att förlora en person som står en nära. Enligt Parkes och 

Prigerson (2010) finns det ingen universell lösning som hjälper men om man inte är ensam 

om upplevelsen kan det vara till stor hjälp i sorgen. Stroebe, Hansson, Stroebe och Schut, 

(2001) menar att den vanligaste reaktionen på förlust är sorg som definieras med termen för-

lust (bereavement). Termen refererar till en objektiv situation där man förlorar någon eller nå-

got som är viktigt i sitt liv, en känslomässig reaktion på förlusten av en älskad genom döden. 

En annan definition av sorg (grief) är den affektiva reaktionen på förlust och som innefattar 

olika psykologiska och fysiologiska manifestationer. Ibland används begreppet sörjande 

(mourning), en sorg som är integrerad i livet. Särskilt om den följer den psykologiska tradit-

ionen som är given i en social och kulturell grupp. Det finns en sorg som startar redan före 

dödsfallet. Denna sorg kallas Anticipatorisk sorg och är en tyst sorg som kan vara nog så svår 

att uthärda för närstående. Under den tysta sorgen kan närstående uppleva känslomässig 

stress, oro, ilska och social utsatthet (Johansson & Grimby, 2012). Enligt Grimby, Johansson, 

& Johansson, (2015) innebär den Anticipatoriska sorgen att familjen och släktingar upplever 
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en känsla av ensamhet, bekymmer för framtiden med mindre förmåga att gå vidare i livet 

samt behov av att prata med någon utanför familjen.  

 

 Närstående använder olika strategier för att hantera situationen och under den tiden åsido-

sätter de egna behov av sömn, hygien, kost och hälsa. De åsidosätter sina känslor och uthärdar 

lidandet i tystnad (Johansson & Grimby, 2012). Närståendes negativa känslor i samband med 

ett dödsfall minskar om de kan vara närvarande och delaktiga i vården under patientens döen-

deprocess fram till dödstillfället. Stöd och vägledningsprogram för närstående är viktiga under 

den Anticipatoriska sorgeperioden för att underlätta och hjälpa dem att hantera sitt eget liv 

före under och efter dödsfallet (Gunnarsson & Öhlén, 2006).  

 

 Sjuksköterskors sorgeprocess skiljer sig från familjemedlemmars och de kommer ofta i 

konflikt med sin roll. Å ena sidan är det de som måste förbli starka och ge stöd, å andra sidan 

är de i hög grad påverkade av förlusten av någon som de har varit engagerade i. I den situat-

ionen använder de sig ofta av försvarsmekanismer som annars skulle kunna leda till utbränd-

het, fysiska och känslomässiga problem. Sjuksköterskor skapar ofta en ridå av skydd för att 

reducera sin egen sorgeprocess och kunna ge stöd till närstående. Vårdprocesser som involve-

rar fysisk beröring är ett kraftfullt verktyg för känsla av samhörighet. Personalens mycket 

subtila gester som t.ex. att nicka ett erkännande eller placera handen på patientens axel för att 

bekräfta kan upplevas som stunder av förtroende och får patienten att känna sig mindre en-

sam. När sjuksköterskor smeker ansiktet, justerar kudden eller bara sätter sig bredvid patien-

ten så blir handlingen konkret. Man behöver inte prata om något särskilt utan dessa små saker 

främjar patientens känsla av tröst och samhörighet (Håkanson & Öhlen, 2016). 

 

Tröst 

Enligt Norberg (2013) är det inte bara döende personer som behöver tröst, det är också närstå-

ende och personal och trösten är likartat vare sig den gäller barn eller vuxna, friska eller sjuka. 

Kunskapen om vad som kan vara tröstande kan därför tillämpas ganska generellt. När man li-

der behöver man tröst. För att kunna ta emot tröst behöver man vara redo för tröst vilket före-

sätter att båda parter är närvarande, tillgängliga, uttrycker lidande och är redo att lyssna. Då 

öppnas kommunionen för en tröstande dialog. Kommunionen ger kontakt med den heliga di-

mensionen som människor delar och som kan bestå av godhet, ljus, glädje, skönhet och liv. 
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Trösten ger en perspektivförskjutning och en upplevelse av mening trots lidande (Norberg, 

Bergsten, & Lundman, 2001). 

 

Omsorg 

Vårdkvalitén i omsorg beskriver djupet man känner eller hur bra eller dålig man är på att ta 

hand om någon annan. Omsorgen är primärt sjuksköterskors arbete därför att den ger möjlig-

het att ge hjälp och ta emot hjälp i en omsorgssituation. Omsorg som begrepp används för att 

beskriva ett brett spektrum av engagemang, från eget arbete till att ta hand om en patient. 

Handlingen, om den utförs omsorgsfullt ger möjlighet till hjälp och får patienten att känna sig 

omhändertagen. Omvårdnadshandlingen kan aldrig reduceras till enbart teknik (Benner & 

Wrubel, 1989).  

 

Den vårdprofessionella omsorgen har ett gemensamt med all omsorg, nämligen att den är 

synnerligen empatisk, normativ och grundläggande mänsklig (Nortvedt, Grimen, & 

Andersson, 2006). I Benner & Wrubel 1989 finns en referens till Swanson – Kauffman (1986) 

som definierar omsorg till att veta, vara med, göra för, möjliggöra och upprätthålla tron. 

Nortvedt et al. (2006) refererar till Martinsen (1996) som i stället hävdar att omsorg handlar 

om vänlighet, att vara spontan, att uttrycka ett personligt engagemang och intresse för de 

drabbades situation. Det finns ett nära samband mellan naturliga personliga egenskaper och 

de färdigheter som uttrycks i omsorgen för att denna ska anses som autentisk.  

 

Problemformulering 

Inom den palliativa vården är det sjuksköterskors uppgift att bland annat sköta om den döda 

kroppen på ett respektfullt och värdigt sätt. När patient avlider erbjuder sjuksköterskor de när-

stående att vara med när vårdpersonalen iordningställer den avlidne. Hos närstående som öns-

kar ta hand om den döda kroppen men som av olika skäl inte vågar att vara ensamma med en 

död kan ett tyst lidande uppstå. Vetskapen om att de kan få ta hand om den döda kroppen till-

sammans med sjuksköterskor kan ge trygghet och tröst i sorgen. Sjuksköterskors erfarenheter 

av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen har författaren inte funnit 

tillräckligt belyst.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om sjuksköterskor har erfarenheter av att tillsam-

mans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. 

 

Teoretisk utgångspunkt   

Uppsatsens förankring utgår från Andersheds (1998) förståelseram om närståendes delaktig-

het i vården och bygger på två metaforer. Den ena metaforen är delaktighet i ljuset och bely-

ser samverkan mellan den informella och den formella professionella vården. Den andra me-

taforen är delaktighet i mörkret, ett isolerat engagemang där närstående anser sig inte vara in-

formerade, sedda eller bekräftade av personalen utan famlar i blindo. Den teoretiska förståel-

seramen utgår ifrån att personalen har en humanistisk hållning som stödjer den anhörige i att 

vara delaktig på det sätt som den anhörige själv önskar och strävare efter. En hållning som 

präglas av respekt, öppenhet, uppriktighet, bekräftelse och samverkan. Avsaknaden av sådant 

förhållningsätt hos personalen främjar delaktigheten i mörkret. Hur personalen förhåller sig 

till anhöriga är av stor betydelse för anhörigas delaktighet och kan komma att upplevas posi-

tivt eller negativt. Ett positiv förhållningsätt innebär att anhöriga integreras i omvårdnaden 

och leder till delaktighet i ljuset på ett meningsfullt sätt. Delaktighet i mörkret, kännetecknas 

av bristande respekt, bristande kommunikation, bristande uppriktighet, undvikande och igno-

rerande samt brist på samverkan. Båda antagandena utgår från begreppen att veta, att vara, att 

göra. Att veta innebär att anhöriga på olika sätt får information och därigenom når insikt om 

den sjukes diagnos, symtom, prognos och vårdplanering samt vilken betydelse som situat-

ionen har för den sjuke. Att vara innefattar anhörig som är närvarande och visar intresse och 

vilja att dela den sjukes livsvärld. Begreppet att göra innebär att en anhörig stödjer den sjuke 

med göromål som den sjuke annars själv skulle göra. Personalens humanistiska förhållning-

sätt minskar risken för anhörigas delaktighet i mörkret och därmed svaga känsla av samman-

hang. Genom ett stödjande förhållningsätt kan närstående få veta, nå insikt så att situationen 

blir begriplig och hanterbar. Anhöriga får då möjligheter att själva välja i vilken utsträckning 

de önskar vara delaktiga och det ökar då möjligheten till en meningsfull delaktighet. 

  

Andersheds (1998) teoretiska förståelseram lämpar sig för detta syfte då metaforen delak-

tighet i ljuset, här i uppsatsen avses sjuksköterskor som har erfarenhet av att tillsammans med 

närstående ge omsorg till den döda kroppen. Delaktighet i mörkret avser då sjuksköterskor 

som saknar erfarenhet av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. 
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Den teoretiska ramens begrepp, att vara, att veta och att göra används och speglas mot studi-

ens teman och underteman i resultatet. Sammantaget skapas förståelse för varför det ser ut 

som det gör och vad som eventuellt krävs för att fördjupa sjuksköterskors förståelse av att till-

sammans med närstående ta hand om den döda kroppen. 

 

Metod   

Design  

I denna studie används en kvalitativ metod som vill veta hur människor uppfattar sin värld 

och sitt liv. Samtal och mänskliga interaktioner används, där forskaren ställer frågor som 

fångar upp kunskaper och erfarenheter, känslor och attityder i den miljö som undersöknings-

personerna befinner sig i (Kvale & Brinkman, 2014). Denna erfarenhetsbaserade ansats läm-

par sig för att ta till vara individernas livsvärld (Bevan, 2014). Livsvärld beskrivs enligt Dahl-

berg, Dahlberg & Nyström (2008) som naturliga attityder som kännetecknar den vardagliga 

världen som vi lever våra liv och som vi tar för given i vår uppfattning och i vår verksamhet. 

För att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt av fenomenet och att uppnå syftet 

med studien, som är att sjuksköterskor och närstående ger omsorg till den döda kroppen, läm-

par sig den kvalitativa metoden i studien. Studien kan ge mening åt fenomenet och den upp-

fattning som den ger upphov till (Polit & Beck, 2016).  

 

Urval  

Eftersom erfarenheter som studien undersöker finns hos hospicesjuksköterskor har 

bekvämlighetsurval använts. Urvalet består av åtta sjuksköterskor som arbetar i 

hospiceverksamheten i mellan- och södra Sverige. Inkluderingskriterierna för att ingå i 

studien var att sjuksköterskorna har erfarenheter av att såväl informerat närstående om 

dödsfallet som att själva ha utfört omsorg om den döda kroppen. Sjuksköterskor som inte 

uppfyller dessa kriterier exkluderas i studien (Polit & Beck, 2016). 

 

Initialt togs telefonkontakt med avdelningschef eller motsvarande på respektive enhet för 

presentation av studien och en förfrågan om deltagande. Telefonkontakten kompletterades se-

dan med ett informationsbrev (Bilaga 1) till berörd hospiceverksamhet. Överenskommelse 

gjordes om att avdelningscheferna presenterar studien för sjuksköterskorna. De sjuksköterskor 

som var intresserade och frivilligt önskade vara med i studien fick skriva sitt namn och tele-

fonnummer på en intresselista som enhetscheferna inom två veckor skickade till författaren. 
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Författaren kontaktade sedan varje sjuksköterska för kompletterande muntlig information om 

studien och en bekräftelse om deltagande samt överenskommelse om tid och datum för telefo-

nintervjun. Därefter skickades samma dag i mail till respondenten skriftlig information till re-

spektive respondent (Bilaga 2) och frågeguide (Bilaga 3) (Polit & Beck, 2016). 

 

Datainsamling  

Ett sekretessavtal upprättades med ett auktoriserat transkriberingsföretag om att inget 

intervjumaterial innehåller konfidentiella uppgifter varken får spridas eller yppas för någon 

utanför den krets av individer som på uppdrag hanterar detta. Exempel på uppgifter som inte 

får spridas är de intervjuades identitet eller andra uppgifter om dessa, de organisationer som 

de arbetar i eller har arbetat för, projekt eller kunder eller andra förhållanden om arbetet, dess 

organisation eller liknande som nämns i intervjuerna. När arbetet avslutats ska företaget tillse 

att samtliga kopior av hela eller delar av inspelning, transkriptioner och annat material med 

uppgifter om eller ur materialet som finns hos företaget raderas eller förstörs. Skulle de 

intervjuade, deras kollegor, deras arbetsgivare eller deras kunder lida skada av att uppgifter 

röjts eller fått spridning genom försumlighet eller oaktsamhet är företaget skadestånds 

skyldigt. Företagets uppdrag var att återge intervjusvarens talade språk till skrift utan 

inblandning av personlig smak eller värdering. 

 

Datainsamlingen har skett med semistrukturerade telefonintervjuer utifrån en frågeguide 

över de frågor som ställdes. Frågeguiden omfattar frågor som skulle täckas av varje deltagare 

för att erhålla och säkerställa den information som främjar samtal kring områden med rele-

vans för syftet. Förberedelse inför telefonintervjuerna var bl.a. att installera en inspelnings 

APP i intervjuarens mobiltelefon och för att säkerställa inspelningskvalitén skickades ljudfiler 

till transkriberingsföretaget för test. Därefter genomfördes två pilotintervjuer med sjuksköters-

kor för att prova frågornas kvalité och inspelningstidens rimlighet samtidigt som intervjuaren 

fick prova sin roll. Skulle något teknikfel uppstå under intervjuerna eller om respondent av 

något skäl önskade avbryta inspelningen skulle detta bedömas som bortfall i analysen.  

 

Telefonintervjuerna har utförts genom att intervjuaren ringt upp respondenten på överens-

kommen tid. Tidsåtgången för intervjuerna varierade från 22 till 38 minuter, exklusive nöd-

vändig information om förutsättningarna, respondentens medgivande om att delta samt in-
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formation om möjligheten att kunna avbryta intervjun utan särskild förklaring. Samtliga re-

spondenter informerades om att de inte kan identifieras samt att allt material förvaras oåtkom-

ligt för utomstående under undersökningens gång och att det därefter förstörs (Polit & Beck, 

2016; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Under intervjuerna var intervjuarens förhållningsätt att vara närvarande i samtalat genom 

att aktivt lyssna och om det behövdes, ställa förtydligande frågor för att klargöra responden-

tens berättelse. Intervjuaren var personlig men samtidigt noga med att inte bli privat. Detta för 

att inte komma för nära och påverka respondentens berättelse. Intervjuerna genomfördes med 

stöd av frågeguiden varifrån frågorna ställdes till respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Samtliga respondenter fick samma öppningsfråga. Respondenterna uppmuntrades att tala fritt 

och med egna ord berätta om sina erfarenheter. Under intervjuerna ställdes sonderade följdfrå-

gor för att svaren skulle bli djupare och intervjuaren förde stödanteckningar, bland annat för 

att kunna plocka upp och återkomma till intressanta ämnen i berättelsen. I frågeguiden koda-

des den första respondenten med bokstav A och nästa respondent med bokstav B och så vi-

dare (Polit & Beck, 2016).  

 

Inspelad intervju avlyssnades flera gånger innan den sparades på fil och skickades till tran-

skriberingsföretaget för utskrift på papper. Utskrifterna sparades sedan som Worddokument. 

Utfyllnadsord som ”ju” eller ”liksom”, halva meningar och stakningar togs inte med. Visst 

talspråk gjordes om till skriftspråk, t.ex. ”dom” till de/dem, nån till någon eller om någon 

skrattar noterades skratt. Om det inte hördes vad en respondent sade noterades ”hör inte”. 

Grammatiska fel eller felaktiga ordföljder rättades inte. Inga noteringar fördes om tveksam-

heter eller andra känslor som inte uttrycktes i ord. I utskriven text framgår tydligt om det är 

intervjuare eller respondent som talar. Den utskrivna texten lästes flera gånger för att fånga 

helheten i intervjun. Samtidigt antecknades meningsbärande enheter i textens marginal för att 

därigenom fånga så många aspekter som möjligt som svarar mot syftet med studien. Allt 

material, såväl ljudfiler som utskrifter har av säkerhetsskäl sparats två olika USB-minnen i 

författarens kassaskåp. 

           

Analysprocessen 

Granheim och Lundman (2004) menar att kvalitativa innehållsanalyser baseras på data från 

berättelser som kräver förståelse och samarbete mellan forskaren och deltagaren. Textinnehål-

let är baserade på intervjuerna och är ömsesidigt kontextuella. Saknas kunskaper och/eller om 
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kunskaperna är fragmenterade, är den induktiva metoden att rekommendera. Granheim och 

Lundmans (2004) analysprocess har använts i studien för att den är lämplig för studiens syfte 

och lämplig inom omvårdnadsforskningen.  

 

Analysprocessen av intervjutext startade efter det att transkriberingen skett. Samtliga inter-

vjutexter har lästs igenom upprepade gånger för att få en känsla av sammanhang och helhet. 

Ur texternas innehåll fångades och togs till vara meningar som är relevanta för syftet d.v.s. 

meningsbärande enheter. Ur de meningsbärande enheterna har texterna sedan kortats ner sam-

tidigt som kärnan i innehållet bevarats, s.k. kondensering. Kondenserade meningsbärande en-

heter har kodats och grupperas i kategorier för att fånga innebörden i intervjuerna. Kategori-

erna har gjorts synliga (manifest) och teman har bildats.  De osynliga (latenta) kategorierna i 

intervjuerna har också synliggjorts och skiljts från synliga. För att kunna uppnå högsta trovär-

dighet av resultaten har metoden öppet redovisats, t.ex. genom att visa hur kategoriseringen 

skett (Graneheim & Lundman, 2004). Nedanstående tabell, åskådliggör ovanstående steg, uti-

från några meningsbärande enheter. 

 

Tabell 1. Analysprocessen med meningsbärande enheter, kondensering, kategorier, underte-

man och teman. 

 Meningsbä-

rande enhet 

Kondensering Kategorier Underteman Tema 

 

A 
Tycker att det 

är bra, positivt 

för mig att er-

bjuda inte bara 

för närstående 

utan att jag får 

någonting till-

baka, får ett 

minne av en 

patient som 

jag bara sett 

sjuk och livets 

slutskede. Då 

kanske man 

får höra att det 

var en busig 

lille bror eller 

vad det nu kan 

vara.   

Tycker det är 

positivt för 

mig att erbjuda 

inte bara för 

närstående 

utan jag får 

någonting till-

baka, som jag 

bara sett sjuk 

och i livets 

slutskede. Man 

kan få höra det 

var en busig 

lille bror eller 

vad det nu kan 

vara.  

Positivt för 

sjuksköterskan 

är att erbjuda 

gemensamt 

vårdande och 

båda gagnas 

Gemensamt 

vårdande gag-

nar både sjuk-

sköterskor och 

närstående 

Delaktighet i 

ljuset 
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De utkristalliserade teman och underteman speglas mot Andershed (1998) teoretiska förståel-

seram: Delaktighet i ljuset som uppfyller studiens syfte. Fokus är personalens (sjuksköters-

kors) förhållningssätt. Konstruktionen bygger på den konkretisering av sjuksköterskors delak-

tighet som gjorts genom begreppen att veta (to know), att vara (to be) och att göra (to do). Be-

greppet att veta är ett nyckelbegrepp då det är både en del av sjuksköterskors delaktighet och 

en förutsättning för delaktigheten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen reglerar etiska principer för hur forskaren involverar en identifierbar 

matris och data samt hur forskaren agerar för att främja och skydda informanternas välbefin-

nande. Forskarens kunskap och dennes samvete tillskrivs att fullgöra denna plikt ("WMA 

Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human 

Subjects," 2013).  

 

I denna studie har författaren tagit sitt fulla ansvar för att skydda respondenternas integri-

tet, värdighet, självbestämmande och konfidentialitet av personuppgifter. Inledningsvis har 

författaren skickat forskningsprotokoll för etikkontroll till Forskningsetiska kommittén vid 

Ersta Sköndals högskola. Högskolan har godkänt metoden. Vidare så har författaren vidtagit 

försiktighetsåtgärder för att skydda respondenternas privatliv/yrkesliv genom att all data som 

har dokumenterats hållits otillgängligt för obehöriga och är skrivna så att respondenterna inte 

kan identifieras av utomstående. I samband med transkribering av ljudfiler har sekretessavtal 

upprättats mellan författaren och företaget som utfört transkriberingen. Informanterna har in-

formerats både muntligt och skriftligt om att samtycke till studien var frivillig och om rätten 

att avstå eller avbryta när de helst vill utan särskild motivering. Studiens resultat kommer att 

delges respondenterna och presenteras för verksamheterna efter avslutad studie.  

 

Risk, bördor och fördelar 

Helsingforsdeklarationen (2013) talar om åtgärder som forskaren behöver vidta för att elimi-

nera riskerna för respondenterna ("WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects," 2013).  I denna studie har specifika åtgärder 

vidtagits för att skydda respondenterna från arbetsgivarens insyn. Därför har intervjuerna ge-

nomförts utanför arbetstid och arbetsplats. Riskerna har övervakats och dokumenterats av för-

fattaren. Att delge erfarenheter som berör fenomenen livets slut och döden är extra känsligt 
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och kan utlösa negativa känslor hos respondenterna, gamla minnen väcks till liv. Även lojali-

teten mot kollegor och sig själv kan enligt Codex (2017) vara känsligt i samband med att man 

ger omsorg om den döda kroppen. Författarens strategi för att skydda och skapa trygghet un-

der intervjuns gång har varit att erbjuda respondenterna uppehåll i samtalet för att sedan åter-

komma och individanpassa fortsatt intervju. Värdet med denna studie är att resultaten kan 

komma att gagna närståendes delaktighet i omsorgen om den döda kroppen, samtidigt som re-

spondenterna utvecklar sin yrkesprofession. Genom denna dokumenterade studie kan ämnet 

reflekteras och diskuteras inom vårdverksamheten och sjuksköterskeutbildningen.  

 

Resultat  

Syftet med studien var att undersöka om sjuksköterskor har erfarenheter av att tillsammans 

med närstående ge omsorg till döda kroppen. Efter det att analys av datamaterialet genomförts 

har två teman och sex underteman utkristalliserats. Sjuksköterskors erfarenheter återges som 

citat i underteman som benämns A-H. 

 

Tabell 2. Tema och underteman för sjuksköterskor som har erfarenhet eller saknar erfarenhet 

av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen.  

 

Tema 

 

Underteman 

 

Delaktighet i ljuset 

(Har erfarenhet) 

 

- Gemensamt vårdande gagnar både sjuksköterskor och 

närstående 

- Professionellt förhållningssätt genom erfarenhet och 

kunskap 

- Kollegialt lärande 

 

Saknar erfarenheter 

av att tillsammans 

med närstående ge 

omsorg till den döda 

kroppen 

 

- Ensidigt vårdande 

- Saknar erfarenhet och kunskap 

- Behov av kollegial stöttning 

 

Syftet med studien är att undersöka om sjuksköterskor har erfarenheter av att tillsammans 

med närstående ge omsorg till den döda kroppen. Utifrån analysen av intervjuerna delas sjuk-

sköterskornas erfarenheter i två grupper. Den ena gruppen är erfarenheter av att tillsammans 

med närstående ge omsorg till den döda kroppen och i den andra gruppen saknas dessa erfa-



16 (36) 
 

renheter. Att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen benämns med met-

foren delaktighet i ljuset. Avsaknaden av dessa erfarenheter redovisas i temat Saknar erfaren-

heter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. Delaktighet i ljuset 

ledde fram till tre underteman; gemensamt vårdande gagnar både sjuksköterskor och närstå-

ende, professionellt förhållningssätt genom erfarenhet och kunskap samt kollegialt lärande. 

Sjuksköterskor som saknar erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg till den 

döda kroppen omfattas i stället av; ensidigt vårdande, saknad av erfarenhet och kunskap samt 

behov av kollegial stöttning. Delaktighet i ljuset speglas och analyseras utifrån begreppen att 

vara, att veta, att göra.   

 

Delaktighet i ljuset 

Gemensamt vårdande gagnar både sjuksköterskor och närstående 

Gemensamt vårdande är att vilja vara i den andres värld och dela upplevelser med dem. 

Centralt för sjuksköterskor som befinner sig i ljuset är deras intresse av att delta och erbjuda 

närstående delaktighet. Sjuksköterskorna har genomgående ett humanistiskt förhållningssätt, 

en hållning som stödjer de närstående att integreras i omsorgen om den döda kroppen på ett 

meningsfullt sätt. Till exempel säger en sjuksköterska; ”Jag erbjuder dom och talar om för 

dom och också visar att de ser hur jag gör” (B).  

 

Sjuksköterskorna är positiva att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda krop-

pen. Det gemensamma vårdandet gagnar både sjuksköterskor och närstående, att delta är vår-

dandet. Sjuksköterskorna känner att de kunnat ge patienten ett värdigt avsked och det stöd 

som närstående efterfrågar. En sjuksköterska säger;”Tycker att det är bra, positivt för mig att 

erbjuda inte bara för närstående utan att jag får någonting tillbaka, får ett minne av en pati-

ent som jag bara sett sjuk och livets slutskede. Då kanske man får höra att det var en busig 

lille bror eller vad det nu kan vara” (A). 

 

 Sjuksköterskorna uttrycker sig förnöjsamt med dagen. En sjuksköterska beskriver det så 

här; ”Då går ju jag ju hem jättenöjd och det är ju som sagt, jag tycker att man kan knyta ihop 

säcken som vårdpersonal också. Och man får sina känslor. Ja men det här blir ju bra och när 

man går hem den dagen mår man ju faktiskt bra. Det blev så bra det blev i den situationen” 

(D).  
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Professionellt förhållningssätt genom erfarenhet och kunskap  

Sjuksköterskors professionella förhållningssätt återspeglar deras erfarenhetsbaserade kunskap 

och den vårdfilosofi som tillämpas. En sjuksköterska beskriver detta så här; ”Det har jag fått 

med mig från den vårdfilosofi som vi har utarbetat själva…även av egen erfarenhet av att 

vårda egen anhörig på det här sättet och även gjort alla de delar, att ta hand om den döda 

kroppen” (H). 

 

Självkännedom och handlingsberedskap är sjuksköterskornas förhållningssätt. Genom sitt 

stödjande förhållningssätt kan närstående få veta, få insikt om situationen så att den blir be-

griplig och hanterbar. Att sprida kunskap om närståendes rätt att vara med i omsorgen av den 

döda kroppen beskriver en sjuksköterska så här; ”Vår uppgift som äldre i den här vårdformen 

är också att sprida den här kunskapen. Att det är deras rätt. De har rätt att vara med, de har 

rätt att hantera den döda kroppen precis som vi. Det är nog viktigt för dom, att få känna på 

den döda kroppen. Att få ge sin kärlek i handling efter åt. Så det handlar om ett fint avslut” 

(D). 

 

Hur sjuksköterskor inbjuder närstående att tillsammans med dem ge omsorg till den döda 

kroppen beskrivs så här av en sjuksköterska; ”Det är inte farligt att röra den döda kroppen. 

Vi tar i dem varsamt när vi tvättar och klär, att vi också skyler kroppen” (B).  

 

Kollegialt lärande    

Sjuksköterskornas erfarenhet av kollegialt lärande leder till öppenhet, samarbete och tillit till 

sig själv och inom professionen. Sjuksköterskors allmänna hållning är strävan efter profess-

ionell utvecklig både på individnivå och i grupp; Så här säger en sjuksköterska det;”Jag tror 

att man behöver prata mer i gruppen. Väljer man att jobba på ett sånt här ställe så blir döden 

en naturlig del. Det är väldigt slitsamt för vi har väldigt olika erfarenheter att arbetsgruppen 

är väldigt öppen med varandra. Att man pratar….för då kan det absolut vara sådana här sa-

ker man tar upp, svårigheter omkring omhändertagande skulle vara en fråga man absolut 

pratade om” (C). 

  

 Detta är framgångsfaktorer som möjliggör delaktighet i ljuset. Vikten av självkännedom 

och öppenhet för kunskap har sjuksköterskorna erfarenheter av, som exempel nämns reflekte-

rande samtal, kollegial stöttning och erfarenhetsutbyte. Som exempel säger en sjuksköterska; 
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”För det är väl kanske det svåraste att vårda, när det är jämngamla med än eller när det är 

väldigt små barn och så. Men jag tror framförallt man måste ha jobbat ganska mycket med 

sig själv” (C). 

 

Att utveckla praxis är en viktig faktor för att kunna ge omsorg till den döda kroppen till-

sammans med närstående. Samtliga sjuksköterskor föreslår att den muntliga informationen 

kompletteras med skriftlig information. En sjuksköterska uttrycker detta så här; ”Vi delar ju 

ut en sådan här broschyr Livets sista tid. Och det är ungefär samma frågor som dyker upp det 

här med mat och dryck så egentligen skulle det kunna stå en text att ni får gärna vara med vid 

omhändertagande. Så att man ganska tidigt när man ser att de blir försämrade att man tar 

upp frågan då” (C). 

 

Sjuksköterskor som saknar erfarenheter av att tillsammans med närstående ge 

omsorg till den döda kroppen 

Sjuksköterskor som saknar erfarenheter har besvarat följdfrågan Varför saknar du denna erfa-

renhet. Deras reflekterande svar speglas mot underteman; ensidigt vårdande, saknar erfarenhet 

och kunskap, behov av kolegial stöttning. 

 

Ensidigt vårdande  

Ensidigt vårdande beskriver ett vårdande som inte sker tillsammans med närstående och som 

är uteslutande. Detta gagnar inte samverkan mellan sjuksköterskor och närstående. En sjuk-

sköterska säger så här; ”Vi tar hand om den döde på olika sätt. Brukar vi säga till de anhö-

riga, att nu får ni komma ner här och göra iordning kroppen lite grann, eller om ni vill vänta 

utanför eller hur vill ni göra? Då går vi in på rummet och gör iordning, för det är viktigt att 

det är snyggt och fint. För det här är en bild det kommer att bära med sig i resten av sitt liv” 

(E). 

 

Sjuksköterskorna har inte inbjudit närstående till gemensamt vårdande trots att deras am-

bition är att vara delaktiga och möjliggöra god vård. De ser flera orsaker till varför de inte gör 

detta. En orsak beskriver så här; ”För det är väldigt speciellt att göra iordning en avliden 

person tillsammans med närstående. Det kan vara väldigt känslosamt och det är också för oss 

som jobbar” (F).Samma sjuksköterska säger också; ”En del vågar inte ens säga att de är 
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rädda för det här, för det tycker det är pinsamt att säga nej inte ska väl jag som sjukskö-

terska… jag kan inte vara rädd för att någon skall dö eller att det skall komma blod” (F). 

 

En sjuksköterska beskriver ytterligare en orsak så här; ”Ibland kan anhöriga vara osäkra, 

och det blir osäkra på personalen törs vi fråga det här? Törs man ställa det här kravet på 

personalen och personalen å sin sida osäkra på hur de anhöriga vill ha det, kanske inte rik-

tigt vågar fråga. Och till slut så är det ingen som vet hur man skall göra” (E). 

 

Saknar erfarenhet och kunskap  

Sjuksköterskor efterfrågar erfarenhet och kunskap för att på ett säkert och ansvarsfullt sätt in-

bjuda närstående till gemensamt vårdande. Överlag känner sig sjuksköterskorna osäkra över 

att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. Osäkra när frågan skall stäl-

las eller hur den skall vara utformad; känner sig utsatta i sin roll. Detta uttrycker en sjukskö-

terska på följande sätt;”För att man inte är riktigt säker på sig själv kanske …..och att det 

känns lite främmande, lite obehagligt kanske att anhöriga skall vara med. Jag tror att många 

kan uppleva hinder för att ta med anhöriga om de inte har varit med tidigare. Att man känner 

att det här känns lite konstigt” (G). 

 

Sjuksköterskorna upplever obehag och konstigt att ta hand om den döda kroppen tillsam-

mans med närstående. Sjuksköterskorna saknar beredskap att inför närstående möta den döda 

kroppens reaktioner och egna emotionella känslor. Detta beskriver en sjuksköterska så här; 

”De vill väl ha en trygghet inför det gör tror jag och framförallt erfarenhet också och har va-

rit med vid flera dödsfall---- så att är liksom med och man har en lyhördhet också för hur det 

känns för den som är med den anhöriga” (G). 

 

Behov av kollegial stöttning 

Avgörande för sjuksköterskeprofessionens utveckling är att det finns ett stödjande, tillåtande 

och uppmuntrande verksamhetsklimat. Sjuksköterskorna vet att vägen till utveckling går via 

lyhördhet, handledning, etiska ronder, uppföljande möten och team möten. Som exempel sä-

ger en sjuksköterska bland annat;”Man skulle kunna ha etiska ronder eller man skulle kunna 

ha något temamöte så här, jag och döden eller tankar kring som man lyfter det som… ofta är 

det så att man kan lyfta någonting ur ett allmänt perspektiv att man vet och tror kanske att det 

är många som är berörda och många vågar inte prata” (F). 
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En annan sjusköterska ger ytterligare exempel;”Kanske ha uppföljande möten där man dis-

kuterar och kanske handledning om det är något man upplever som ett hinder eller rädslor 

eller hur man skall agera hur skall man uppträda? Det kan väl vara så att man bär med sig 

någonting eller något som inte känns bra” (G). 

  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att tillsammans med närstå-

ende ge omsorg till den döda kroppen i hospiceverksamheten. Utifrån syftet har en kvalitativ 

intervjustudie med induktiv innehållsanalys valts.  Data som är baserad på intervjuer (berättel-

ser) kräver enligt Graneheim & Lundman (2004) att författaren är medveten om och har kon-

troll över sin förförståelse för att minska risken för egen tolkning. Det finns alltid en viss grad 

av tolkning när man bearbetar en text. Enligt Dalberg, Dahlberg och Nyström (2008) krävs att 

forskaren åsidosätter sin egen förförståelse för att inte påverkas av egna tolkningar. De menar 

dock att det inte ligger i mänsklig makt att helt kunna sätta sin förförståelse åt sidan. Yin 

(2009) i sin tur säger att förförståelse kan vara en styrka och menar att det krävs kunskap om 

den aktuella kontexten för att nå trovärdighet i resultatet. Författaren saknar egen erfarenhet 

av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen och har därför ingen eller 

mycket liten förförståelse i analysen vilket kan anses vara en styrka då innebär liten risk för 

egen tolkning. Det kan å andra sidan också ses som en svaghet att författaren saknar kunskap 

om den aktuella kontexten.   

 

Författarens kunskaper grundas på flera års sjuksköterskearbete inom den palliativa vår-

den. Om författaren intar ett kollegialt förhållningssätt gentemot intervjupersonen genom för-

förståelse av det budskap som intervjupersonen förmedlar kan detta ses som en svaghet. Detta 

har skett vid ett intervjutillfälle då författaren bekräftade intervjupersonen som en kollega ge-

nom att säga ”du tänker helt rätt.” Å andra sida kan författarens kunskaper ses som en styrka 

genom möjligheterna till ett gemensamt yrkesspråk som gynnar en öppen dialog. Kvale o 

Brinkman (2014) ser en risk för maktsymmetri i intervjusituationen om intervjupersonen inte 

uttrycker sin sanna mening utan säger vad de tror att intervjuaren vill höra. För att undvika 

maktsymmetri var författaren öppen med att sakna egen erfarenhet av att tillsammans med 

närstående ge omsorg till den döda kroppen.   
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Enligt Polit och Beck (2016) är ett bekvämlighetsurval att föredra om urvalet består av per-

soner som finns tillgängliga för forskaren. En svaghet kan vara att sjuksköterskorna fick en 

första förfrågan om intresse att delta i studien från sin avdelningschef. Författaren kunde där-

med inte i förväg bedöma hur stort intresset var och inte heller kunde författaren nyansera el-

ler förtydliga den information som gavs. Å andra sidan var det en styrka att avdelningsche-

ferna redan från början stöttade studien. Elva sjuksköterskor anmälde intresse för att delta i 

studien, det vill säga fler än åtta som studien krävde. Tre sjuksköterskor från olika enheter av-

stod från att delta och meddelade detta till författaren genom SMS.  

 

För datainsamlingen i studien har telefonintervjuer använts som metod. Under intervjuer-

nas gång har en frågeguide med semistrukturerade frågor används. Enligt Novick (2008) är 

telefonintervjuer ett mindre attraktivt alternativ till ansikte mot ansikte intervjuer eftersom det 

saknas visuella referenser som i sin tur kan leda till förlust av kontextuell och icke-verbal in-

formation. En fördel med telefonintervjuer är att de tillåter respondenterna att känna sig av-

slappnade och därför vågar avslöja känslig information. En annan fördel är att studien kan 

omfatta ett större geografiskt område utan att detta påverkar kostnaderna för resor. Kunskap-

erna och erfarenheterna kan vara geografiskt utspridda. Författaren ser också en fördel med 

telefonintervjuer genom att de inte registrerar visuella eller icke-verbala signaler.  En svaghet 

med metoden är tekniken: begränsad telefontäckning inom vissa områden. Detta fick författa-

ren erfara vid ett intervjutillfälle då det stundtals var svårt att höra vad som sades. När den 

som intervjuades flyttade till annat rum blev ljudet bättre. Vid ett annat intervjutillfälle råkade 

författaren av misstag stänga av inspelningen och samtalet bröts. Intervjun hade lyckligtvis 

dessförinnan hunnit avslutas 

 

Alla sjuksköterskor har fått samma öppningsfråga och följdfrågorna individanpassades un-

der intervjuns gång. Samtliga intervjuer har genomförts av författaren vilket kan ses som en 

styrka. En annan styrka var att med hjälp av frågeguiden kunde återföra samtalet till frågan 

när samtalet tenderade att lämna ämnet. Öppningsfrågan, som var; vilka erfarenheter har du 

av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen, har hos några sjukskö-

terskor jämställts med att närstående varit i patientrummet eller att närstående har gjort någon 

insats, t.ex. att kamma håret på den avlidne. Detta kan ses som en brist som författare varit 

uppmärksam på genom att förtydliga vad tillsammans med avses i studien.  
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I studien har telefonintervjuerna transkriberats av ett auktoriserat transkriberingsföretag. 

Enligt Polit och Beck (2016) är intervjuer en viktig datakälla i kvalitativa studier där transkri-

beringen är ett kritiskt steg i förberedelserna för dataanalysen. Forskare måste tillse att tran-

skriberingarna är korrekta och att de giltigt återspeglar intervjuupplevelsen. Detta kräver hög 

kompetens hos transkriberare, löpande återkoppling till intervjuaren och kontinuerliga an-

strängningar för att verifiera noggrannheten. Styrkan med att anlita ett auktoriserat transkribe-

ringsföretag är att transkriberad text håller hög kvalitet som underlättar textbearbetningen. 

Svagheten är kostnaderna, men å andra sidan skall det ställas mot den tidsåtgång som krävs 

för att transkribera åtta intervjuer om i genomsnitt 30 minuter vardera. Samtliga transkribe-

rade texter jämfördes med ljudfilen och lyssnades flera gånger. 

 

För att analysera data har Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys används som 

metod. Innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och används framför allt inom vård-

vetenskapen, human och beteendevetenskapen. Metoden kan behandla stora volymer med 

textdata. Styrkan är att den är systematisk, öppen och lätt förståelig, även om det kan vara 

svårt att välja meningsbärande enheter. Väljer man för stora enheter riskeras att innehållet 

fragmenteras medan om man väljer för små enheter riskeras att resultatet fragmenteras. La-

gom stora meningar utgör grunden för analysen enligt Lundman och Granheim (2017). För att 

utvärdera en kvalitativ innehållsanalys används begreppen; trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. För att stärka trovärdigheten i studien har författaren redovisat analysens alla 

steg, vilket i studien är gjord genom att öppet visa metoden och hur kategoriseringen har 

skett, se tabell 1. Författaren har strävat efter meningsbärande enheter som fångar samman-

hang. Vidare har en välutformad datainsamlingsmetod använts med exempel på analysstegen 

och så noggrant som möjligt beskrivit det sammanhang som datainsamlingen är gjord på. Till-

förlitligheten har stärks genom att analysen har diskuterats med verksam forskare inom pallia-

tiv vård. Resultatens överförbarhet kan troligt överföras till liknande kontext.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen utgår från begreppen i Andersheds (1998) teoretiska förståelseram: att 

veta, att vara, att göra och utifrån aktuell forskning. Fokus läggs på studiens syfte och att be-

skriva sjuksköterskors erfarenheter av att tillsammans med närstående ger omsorg om den 

döda kroppen. Fem sjuksköterskor av totalt åtta som ingick i studien har denna erfarenhet (A, 

H, B, D, C). Dessa sjuksköterskor befinner sig i en meningsfull delaktighet d.v.s. delaktighet i 
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ljuset. Delaktigheten i ljuset består av tre underteman: ömsesidigt vårdande som gagnar både 

sjuksköterskor och närstående, professionellt förhållningssätt genom erfarenhet och kunskap 

samt kollegialt lärande.  

 

Tre sjuksköterskor i studien saknade erfarenhet av att tillsammans med närstående ge om-

sorg om den döda kroppen (G,F,E). Deras svar sammanfattas i temat; sjuksköterskor som sak-

nar erfarenhet av att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen. Detta tema 

består av och tre underteman; ensidigt vårdande, saknar erfarenhet och kunskap samt behov 

av kollegialt stöttning. I studien presenteras dessa sjuksköterskor på ett mer övergripande sätt 

och förankras inte i Andersheds (1998) teoretiska förståelseram. I stället fördes ett allmänt re-

sonemang om varför de saknar erfarenheter av att tillsammans med närstående ge omsorg om 

den döda kroppen.  

 

Delaktighet i ljuset 

Enligt Andershed (1998) är delaktighet i ljuset ett vårdande i partnerskap som innebär att 

vårdpersonalen ber de närstående om att få vara delaktiga i omsorgen. Detta förutsätter att den 

anhörige upplever en meningsfull delaktighet som baseras på tillit och förtroende mellan an-

hörig och personal.  I studien är det i stället sjuksköterskor som erbjuder närstående delaktig-

het genom att tillsammans med dem ge omsorg till den döda kroppen. Samtliga fem sjukskö-

terskor i studien var överens om att grundtanken inom hospice är att närstående skall få vara 

delaktiga i den utsträckning som de själva vill. Detta synsätt hade sjuksköterskorna anammat 

genom att ta del av verksamhetens vårdfilosofi. En sjuksköterska berättade att hon varit anhö-

rig till en död person som avlidit och därvid givit omsorg till den döda kroppen tillsammans 

med sjuksköterskor. 

 

I denna studie uppvisar sjuksköterskorna en humanistiska människosyn som är integrerad i 

sättet att vara och förhålla sig och denna överensstämmer med Andersheds (1998) uppfatt-

ning. Andershed menar att när en djupare jag- och du-relation formas finns förutsättningar för 

delaktighet i ljuset och att det är vårdarens ansvar att skapa denna delaktighet. Delaktighet i 

ljuset kännetecknas av öppenhet, uppriktighet, ett bekräftande förhållningssätt, samverkan och 

respekt. Sjuksköterskorna i studien hade ett öppet förhållningssätt och de anser sig tala med 

närstående på ett respektfullt sätt. De var positiva till att tillsammans med närstående ge om-

sorg till den döda kroppen och de önskade att fler sjuksköterskor fick möjlighet till detta.  
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Gemensamt vårdande gagnar både sjuksköterska och närstående 

Att vara 

Gemensamt vårdande är att vilja vara i den andres värld och dela upplevelser i omsorgen om 

den döda kroppen på ett meningsfullt sätt. I studien beskriver sjuksköterskor sin roll som ”as-

sistent” till närstående. Någon sjuksköterska uttrycker detta genom att säga, första gången jag 

som sjuksköterska var med om att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda krop-

pen assisterade jag närstående genom att överräcka tvättlappar, kam m.m. Sjuksköterskorna 

kände att närstående kunde ge den döda kroppen ett värdigt avsked, en sista kärlekshandling 

och att de själva gav det stöd som närstående efterfrågade. Författaren drar paralleller med 

Andersheds (1998) att vara i en du- och jag-relation, en delaktighet på djupet som enligt Nor-

berg, Bergsten & Lundman, (2001) kan vara en mening trots lidande. 

 

Sjuksköterskorna ser det som en självklarhet, att de tillsammans med närstående ger om-

sorg till den döda kroppen. De önskar att flera sjuksköterskor erbjuder närstående detta. Det är 

viktigt för dem och det brukar bli fina stunder för såväl närstående som sjuksköterska. Enligt 

Olausson (2013) så kan det bli helande stunder för båda. Det blir också ett bra avslut på en 

vårdperiod. När man som sjuksköterska avslutar sitt arbetspass för dagen känner man sig 

nöjd, man knyter ihop säcken, gör ett avslut. Inom vissa verksamheter kontaktar också sjuk-

sköterskan närstående i efterhand för att stämma av och följa upp deras gemensamma insats. 

 

Professionellt förhållningssätt genom kunskap och erfarenhet 

Professionellt förhållningssätt beskriver Andershed (1998) som ett förhållningssätt där värde-

grunden vilar på en humanistisk människosyn och där personalen visar respekt för den andre, 

öppenhet, uppriktighet, bekräftande och samverkan mellan personal och närstående. Sjukskö-

terskor i studien har erfarenhet och kompetens och de visar respekt för närståendes behov av 

ett värdigt avsked av den döda kroppen. Sjuksköterskorna anser sig ha handlingsberedskap för 

att tillsammans med närstående utföra uppgiften på ett respektfullt sätt. Björkström (2005) be-

skriver den professionella sjuksköterskan som kunnig och skicklig. I sin yrkesroll vågar sjuk-

sköterskan vara sjuksköterska och ha den handlingsberedskap som krävs för att stå kvar i 

svåra situationer. Detta förutsätter dock att sjuksköterskan är modig och har de kunskaper och 

erfarenhet som behövs.  

 

Sjuksköterskorna i studien är medvetna om komplexiteten i att ge omsorg till den döda 

kroppen tillsammans med närstående. De har full insikt om att det är en vårdhandling som 
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kräver att man är i varande, att man känner sina känslomässiga reaktioner och kan hantera 

dessa, d.v.s. har självinsikt och självkännedom. Författarens slutsats är att intervjupersonerna i 

studien är professionella och har ett förhållningssätt som harmonierar med Björkströms 

(2005) definition på professionell sjuksköterska.  

 

Att veta 

Vetande är enligt Andershed (1998) är en förutsättning för delaktighet i ljuset, ett vårdande. 

Att veta är ett nyckelbegrepp då det anses vara en förutsättning för delaktighet. Sjuksköters-

kor som befinner sig i ljuset av vårdandet har kunskaper om närståendes rättighet att få ge 

omsorg till den döda kroppen. Andershed (1998) menar att om vårdpersonalen har kunskaper 

om närståendes rättigheter och delger närstående dessa kan de närstående välja om de vill 

vara delaktiga i vården. I den här studien gäller detta valmöjligheten om de vill ge omsorg till 

den döda kroppen tillsammans med sjuksköterska. Sjuksköterskor i studien menar att om de 

ger omsorg till den döda kroppen tillsammans med närstående, gagnar detta såväl sjuksköters-

kor som närstående och sjuksköterskorna får ett bra avslut på omsorgssituationen. För sjuk-

sköterskorna är det en självklarhet att närstående är med vid omhändertagandet av den döda 

kroppen om de närstående så vill. De menar att äldre kollegor medvetandegör närståendes rät-

tigheter för kollegor och vikten av den sista kärlekshandlingen till den döda kroppen.  

 

Sjuksköterskorna anser sig vara trygga och har inga problem med att ställa frågor och sam-

tala med närstående. Andershed (1998) menar att närstående som inte har tilltro till sig själva 

upplever bristande sammanhang i situationen vågar inte själva söka kontakt med personalen. 

Vid sådana situationer säger Andershed (1998) att det inte är givet att vare sig närstående eller 

personal har beredskap för att samtala. I studien är det sjuksköterskor som är initiativtagare 

och öppnar upp för samtal och efterfrågar närståendes önskan. Närstående som har stark 

känsla av sammanhang är mer aktiva. De söker själva information och har insikt till en me-

ningsfull delaktighet i ljuset.  

   

Att göra 

Enligt Andershed (1998) innebär begreppet att göra, att närstående hjälper den sjuke med gö-

romål som denne själv skulle ha gjort om denne inte varit sjuk. Detta förutsätter dock att den 

närstående är i ett varande, d.v.s. den närstående är närvarande, visar intresse och har en vilja 

att dela den sjukes livsvärld. Sjuksköterskor i studien har uttryckt intresse och vilja att vara i 

närståendes livsvärld och de hjälper gärna närstående med omsorgen till den döda kroppen. 
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Genom sitt sätt att tänka och förhålla sig är sjuksköterskorna beredda att möta närstående i en 

tröstande dialog. I studien säger de att det inte är farligt att röra kroppen och de tar varsamt 

hand om den. Sjuksköterskorna skyler kroppen när den tvättas och kläs och de hjälper gärna 

till med nedre hygien. Författaren upplever att sjuksköterskors tröstande dialog inger trygghet. 

Enligt Norberg (2001) ger en tröstande dialog mening trots lidande. Vårdhandling är en trös-

tande hand och en kärlekshandling säger Gerow (2010) och menar att vårdaren inte får redu-

cera patientens kropp till ett avståndstagande objekt. Gerow (2010) betonar också vikten av 

att sjuksköterskorna redan under utbildningen tillförskaffar sig praktisk erfarenhet av att ta 

hand om en död kropp så att de känner sig säkra inför uppgiften men också blir medvetna om 

vilka känslor som kan uppstå. Arbour & Wiegand (2014) talar om betydelse av att utbilda fa-

miljen och förklara döendet och vad man kan förvänta sig under processen.  

 

I studien säger sjuksköterskorna att de talar om för närstående deras rättigheter och om när-

stående är intresserade så beskriver de proceduren för omsorgen till den döda kroppen. Vid 

omsorgshandlingen visar och vägleder sjuksköterskorna de närstående om hur man gör när 

man tvättar och klär den döda kroppen. Ytterligare ett sätt att stödja närstående är genom 

coaching (Andresson, Salichience och Rosengren, 2016). I det fallet fungerar coaching som 

ett viktigt verktyg för att öka de kunskaper och färdigheter som krävs för att stödja omvård-

nad och vårdande aktiviteter.  

 

Kollegial stöttning 

Andersheds (1998) teoretiska förståelseram innefattar, förutom en stark känsla av samman-

hang, resurser som är gynnsamma för delaktighet i ljuset. Författaren ser dessa resurser som 

yttre resurser som är förutsättningar för kollegiala stöttning, ett stöd som sjuksköterskor behö-

ver för att ge omsorg till den döda kroppen tillsammans med närstående. En resurs som sjuk-

sköterskor i studien nämner är logistiken runt om när de tar hand om den döda kroppen. Att 

ha tillräcklig täckning med personal på avdelningen är också en resurs som sjuksköterskorna 

nämner men tyvärr är detta inte alltid möjligt. Ytterligare en resursfaktor är tiden. Sjukskö-

terskorna anser att de har erforderlig tid men detta framgår inte alltid för närstående. För att 

utveckla självkännedomen och professionen är reflektion en god resurs. Idealet är att efter ett 

dödsfall tillsammans med kollegier reflektera över vad som hänt för att sjuksköterskorna ska 

ha möjlighet att tänka igenom sina reaktioner, känna in och ventilera. Känslor uppkommer i 

mötet med den döda kroppen. Sjuksköterskorna i studien anser att varje reaktion är ett lä-

rande. Enligt Dahlberg och Segersten (2010) ska teoretiskt kunnande, tankearbete och känslor 
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i vård handlingen involveras i lärandet. Enligt Tveiten (2014) är reflekterande team en metod 

för yrkesmässig handledning där syftet är att deltagarna ska tänka i nya banor eller att bryta 

mönster som man inte är omedelbart medveten om. Kommunikation i gruppen i här och nu 

situationen. 

 

Sjuksköterskor som saknar erfarenheter av att tillsammans med 

närstående ge omsorg till den döda kroppen 

Tre sjuksköterskor saknar erfarenhet av att tillsamman med närstående ge omsorg till den 

döda kroppen varför deras erfarenheter inte kan förstås utifrån delaktighet i ljuset. Dessa tre 

sjuksköterskors framförda synpunkter är värda att beakta men kan ses som bifynd i analysen 

vilket gör att författaren inte kopplar dem till Andersheds (1998) teoretiska referensram i re-

sultatdiskussionen.  

 

Det framkom av intervjuerna i studien att sjuksköterskorna var intresserade av att fråga 

närstående om de vill vara delaktiga i omsorgen till den döda kroppen men att detta inte var 

praxis. Författaren upplevde att sjuksköterskorna var analytiska och reflekterande över varför 

de inte erbjuder närstående att vara delaktiga eller om det fanns faktorer som kan vara av be-

tydelse för varför frågan inte ställs. Sjuksköterskorna ansåg att om det inte finns en uttalad 

vilja och förutsättningar för hur vårdhandlingen ska genomföras på ett respektfullt och tryggt 

sätt så vilar detta på den enskilda sjuksköterskans egna initiativ. Källström-Karlsson (2009) 

poängterar vikten av att det finns en uttalad vårdfilosofi och gemensamma mål som är stöd-

jande för sjuksköterskorna, framför allt i emotionella och krävande situationer. En förklaring 

till att sjuksköterskorna inte erbjuder närstående att tillsammans med dem ge omsorg till den 

döda kroppen kan vara att de är rädda för att möta den döde. Källström-Karlsson (2009) säger 

att när man lever med döende går det inte att utesluta den egna rädslan för döden. Den finns 

där och kan komma upp när man minst anar. 

 

Enligt Håkansson & Öhlen (2016) använder sjuksköterskorna ofta försvarsmekanismer 

som annars skulle kunna leda till utbrändhet eller fysiska och känslomässiga problem. Sjuk-

sköterskor i studien hade en förklaring till att de inte erbjuder anhöriga att tillsamman med 

dem ge omsorg till döda kroppen, nämligen att de kan känna sig otrygga i yrkesrollen och 

osäkra på hur de ska hantera sina och närståendes emotionella reaktioner. Enligt Johansson 
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(2010) har sjuksköterskors personliga karaktärsegenskaper betydelse för hur de utövar sitt ar-

bete och det krävs mod för att vara närvarande och kunna visa empati för närståendes lidande.  

 

Kliniska implikationer 

Gemensamt vårdande tycks gagna både sjuksköterskor och närstående. Som omvårdnadsan-

svarig har sjuksköterskor kompetens som lämpar sig väl för att tillsammans med närstående 

ge omsorg till den döda kroppen. Det anstår sjuksköterskor att initiera frågan och informera 

närstående om deras rättigheter. I hospiceverksamheten bör därför sjuksköterskor ha de förut-

sättningar som krävs för att gemensamt med närstående ge omsorg till den döda kroppen och 

se detta som en naturlig del av den palliativa vården. I de fall närstående avböjer delaktighet 

är det vårdpersonalens uppgift att själva ge omsorg om den döda kroppen i enlighet med verk-

samhetens riktlinjer.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien redovisar inte närståendes erfarenheter av att tillsammans med sjuksköterska ge om-

sorg till den döda kroppen. En sådan studie skulle kunna utveckla och förbättra närståendes 

möjligheter till delaktighet i omsorgen om den döda kroppen. Förslagsvis kan en empirisk stu-

die ligga till grund för detta. Föreliggande studie kan utgöra utgånspunkt för sådan forskning. 

 

Slutsats 

Resultaten i denna intervjustudie visar att sjuksköterskor har kunskaper, erfarenheter och 

handlingsberedskap för att tillsammans med närstående ge omsorg till den döda kroppen och 

de upplever att de kan ge omsorgen på ett respektfullt sätt. Sjuksköterskorna har positiva erfa-

renheter och ser det som en självklarhet att ge omsorg om den döda kroppen tillsammans med 

närstående. De önskar att fler sjuksköterskor får uppleva detta då det brukar ge fina stunder 

som gagnar såväl sjuksköterskor som närstående. Sjuksköterskorna känner sig nöjda med sin 

insats och när de avslutar arbetspasset för dagen är de nöjda.  
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