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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den äldre populationen ökar och många av de äldre lider av flera olika sjukdo-

mar. Därmed ökar behovet av professionell och god omvårdnad. Den äldre människan som 

ofta lider av flera sjukdomar bor vanligtvis sista tiden av sitt liv på vård- och omsorgsboende. 

Äldre människor vårdas inte utifrån ett palliativt perspektiv trots att behov föreligger. Palliativ 

vård kopplas ofta ihop med människor som är under 65 år och har en obotlig sjukdom exem-

pelvis cancer.  

Syfte: Att belysa hur den äldre människan vårdas i livets slut på vård- och omsorgsboende, ur 

de äldres, de närståendes och vårdpersonalens perspektiv. 

Metod: En litteraturstudie inspirerad av Friberg (2006). Tio kvalitativa artiklar och en kvanti-

tativ artikel har analyserats och strukturerats utifrån den teoretiska referensramen. 

Teoretisk referensram: Den palliativa vårdens fyra hörnstenar; Symtomkontroll, teamarbete, 

kommunikation/delaktighet och närståendestöd.  

Resultat: Samtliga områden visade på stora brister i omvårdnaden om den äldre personen. 

Sjuksköterskan var ofta ensam i beslutet angående symtomlindring. De äldre kände sig i 

vägen och till besvär. Vårdpersonalen önskade mer handledning av sjuksköterskan. Närstå-

ende saknade information och delaktighet i beslut som rörde livsuppehållande åtgärder. 

Diskussion: Kunskap, information och kommunikationsbrist har visat sig leda till bristande 

omvårdnad kring den äldre personen på vård- och omsorgsboenden. Tydligare riktlinjer, sam-

tal och en sammanhållen arbetsgrupp behövs för att kunna möta den äldre personens individu-

ella behov. 

 

Nyckelord: Vård i livets slut, vård- och omsorgsboende, äldre, vårdpersonal, närstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Background: The population of elderly people is increasing and many of those suffer from 

multiple illnesses, thereby the need for professional and high quality care increases. The el-

derly suffering from multiple illnesses usually live their final years in nursing homes, and are 

not cared for throw a palliative approach, despite the need for it. Palliative care is often asso-

ciated with people younger than 65 years and with an incurable disease, such as cancer.   

Aim: To illustrate how elderly people are cared for during end- of- life in nursing homes, 

from the elderly, next of kin and nursing staff perspective. 

Method: A literature review inspired by Friberg (2006). Ten qualitative articles and one 

quantitative article have been analyzed and structured using the theoretical framework. 

Theoretical framework: The corner stones of palliative care; symptom control, teamwork, 

communication / involvement and support to next of kin. 

Result: All areas were lacking in the care of the elderly. The nurse was often alone in the de-

cision making process regarding symptom relief for the elderly. The elderly felt that they were 

in nuisance and in the way for the staff. The caring staff wanted more guidance from the reg-

istered nurse. Next of kin were missing information and participation in decision making pro-

cess concerning life prolonging measures. 

Discussion: Lack of knowledge, information and communication are shown and was leading 

to inadequate caring for the elderly in nursing homes. Clearer guidelines, dialogue, and a good 

teamwork are needed to meet the older person's individual needs.  

 

Keywords: End-of life-care, Nursing homes, elderly people, professional nursing staff, next 

of kin/ relative
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1. Inledning 

“...Vi fick heller inte ta in extravak när någon var döende. Jag grät den dagen då Astrid 

låg döende – helt ensam.” (Bräsén, 2011). 

“En 86-årig döende kvinna skulle få dö hemma och personal från hemtjänsten skulle sitta 

och vaka. Men de skickade dit en oerfaren person som somnade. Nästa natt kom ingen 

alls. Den natten avled kvinnan.”(Hallandsekot, 2012) 

 

 

Ovanstående citat är exempel på upplevelser hos människor som varit delaktiga kring den 

döende människan på ett eller annat sätt. Om händelserna är sanna eller inte är svårt att svara 

på, men något som är säkert är att dessa upplevelser är sanna utifrån individen. Vi menar att 

det inte får vara så här och har en önskan om ett förändrat synsätt kring vården av den äldre 

människan. 

Utifrån personliga erfarenheter av omvårdnad kring den multisjuke äldre personen som 

vårdas på vård- och omsorgsboende, har vi sett brister. Detta kan leda till lidande hos de äldre 

personerna och även hos de närstående, som kan känna sig uteslutna ur vården. Vår föreställ-

ning är att yngre människor som är döende i cancer och deras närstående får genomtänkt god 

vård och omsorg enda från den dag då botande behandling inte längre är genomförbar. Däre-

mot tror vi inte att omvårdnaden kring den äldre människan med andra sjukdomar som heller 

inte är behandlingsbara är lika genomtänkt och genomsyrad av ett palliativt förhållningssätt. 

Därför vill vi ta reda på hur omvårdnaden kring äldre människor i livets slut faktiskt bedrivs 

med hänsyn till de fyra hörnstenarna i palliativ vård. 

 

2. Bakgrund 

Världens population ökar snabbt och vi blir äldre än tidigare (World Health Organization, 

WHO, 2011, s. 1-2). WHO använder 65 år som yngsta ålder i benämningen av den äldre 

människan i sin text, vilket också är utgångspunkten i denna litteraturstudie.  

 Orsaker till varför den äldre människan dör har förändrats och beror idag ofta på kroniska 

sjukdomar och hög ålder. Dessa sjukdomar kommer ofta tillsammans hos äldre personer som 

då blir multisjuka sista tiden av livet. Palliativ vård behöver därför utvecklas för att kunna 

möta de komplexa behov som äldre människor har. 

Olika begrepp så som palliativ vård, vård i livets slut och terminalvård har använts i de ar-

tiklar som är studerade, men i analysen och i resultatet har de olika begreppen samma inne-
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börd för enkelhetens skull. Begreppet som används i analysen och i resultatet är vård i livets 

slut som omfattar år, månader eller dagar av den äldre människans liv.  

 

2.1 Palliativ vård 

Begreppet terminalvård är en äldre benämning på vård av den döende människan, och vård i 

livets slut (Lundh & Malmquist, 2009, s. 414). 

Begreppet palliativ vård härstammar från det latinska ordet pallium som betyder mantel 

(Beck-Friis & Strang, 2005, s. 13). Palliativ vård inbegriper vanligen en tidig fas, som är svår 

att precisera i tid, men kan sträcka sig över flera år, och en sen fas, vilken är kort och omfattar 

dagar, veckor eller någon månad (SOU 2001:6, s. 25). 

Palliativ vård är all vård som inte är kurativ (botande), vilket innebär att det inte bara är i 

livets absoluta slut som den skall ges, utan kan påbörjas tidigare än just i livets sista veckor 

(Glimelius, 2005, s. 19-20; WHO, 2011, s. 3). Målet med palliativ vård är att människan som 

lider av en obotlig sjukdom skall få leva så gott och så länge som det är möjligt med goda 

insatser, utifrån människans specifika behov. 

När begreppet palliativ vård etablerades år 1987 (Kaasa, 2001), definierades det som “Pal-

liativ medicin är det fackområde som omfattar vård av och forskning om patienter med obot-

lig sjukdom och kort förväntad överlevnad. Målet med behandlingen är att skapa förutsätt-

ningar för bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj”(s.11). 

WHO (2010) förklarar palliativ vård på liknande sätt som det gjorts ursprungligen och även 

som ett förhållningssätt vilket syftar till att förbättra livskvaliteten för den döende människan 

och dennes närstående. Hänsyn skall tas till människans alla behov som är fysiska, psykosoci-

ala och andliga. Enligt det palliativa synsättet skall döden ses som en normal process och skall 

varken påskyndas eller förhindras. Plågsamma symtom skall lindras samt förebyggas och vår-

dens uppgift ligger i att hjälpa människan att leva ett så aktivt liv som möjligt för att ge ökad 

livskvalitet fram till döden. I ett tidigt skede av den obotliga sjukdomen kan palliativ vård 

kombineras med kurativ behandling. Det kan även komma att behövas somatisk vård för att 

minska förväntade symtom, men det handlar då inte om en kurativ behandling i det senare 

skedet. Detta skall genomföras genom att flera yrkesgrupper är kopplade till den döende män-

niskan, som exempelvis sjukgymnast, läkare, präst och arbetsterapeut. Även närstående är en 

resurs för den döende och bör vara en del av teamet. De närstående skall erbjudas stöd för att 

kunna hantera och klara sin sorg under och efter sjukdomstiden och bortgången av den äldre 

personen. 
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Begreppet palliativ vård grundas på fyra hörnstenar vilka förklaras under rubriken teoretisk 

referensram. 

2.2 Dagsläget 

Vård i livets slut och framförallt möjligheten att erhålla palliativ vård varierar beroende på var 

den sjuke bor (Socialstyrelsen, 2006, s. 8, 10). WHO (2011, s. 9) framhåller att de flesta som 

vårdas i livets slut önskar och väljer att få vårdas i det egna hemmet, så även den äldre männi-

skan. 

Faktorer som även är av betydelse för möjligheten att erhålla god vård i livets slut är vilken 

bakomliggande sjukdom människan bär på (Socialstyrelsen, 2006, s. 45; Socialstyrelsen, 

2007, s.16). Människor som är 85 år och äldre löper större risk att dö av hjärt- och kärlsjuk-

domar än av cancer (WHO, 2011, s. 1- 3), ändå har palliativ vård traditionellt erbjudits män-

niskor med cancer som vårdats inom hospicevård.  

Två oberoende kartläggningar av palliativ forskning, samt av äldrevårdens uppdrag, bely-

ser att åldern har betydelse för möjligheten att erhålla palliativ vård (Socialstyrelsen, 2007, s. 

16; Socialstyrelsen, 2011b, s. 9). Största delen av befintlig forskning i palliativ vård handlar 

om människor som är svårt sjuka i cancer, och vårdas i hemsjukvård. Den äldre människan 

omfattas sällan i forskningen.  

Avdelningschefer på vård- och omsorgsboenden i Storbritannien har olika uppfattningar 

och förklaringar angående vad vård i livets slut är (Froggatt & Payne, 2006). End- of- life be-

skrivs främst som; slutet av livet och närliggande död, samt som slutskedet och de sista dagar-

na. Palliativ vård förknippas sällan med vård i livets slut på vård- och omsorgsboenden.  

Vejlgaard & Addington-Hall (2005) visar att läkare och sjuksköterskor verksamma på 

sjukhus och i primärvård, har olika attityder till palliativ vård och dess användningsområde. 

Ett exempel är att 61 % av 174 sjuksköterskor och 30 % av 173 läkare anser att palliativ vård 

ingår i respektive yrkeskategoris arbetsuppgifter. Det skiljer sig signifikant mellan hur de två 

yrkesgrupperna anser om vem som tar hand om den sjuke människans reaktioner på döden. 

Sjuksköterskan ansåg att hon bär det största ansvaret, medan läkarna ansåg att det inte var en 

av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter.  

De äldre som bor på vård- och omsorgsboende i Sverige är nöjda med vården de erhåller 

(Berglund, 2007). Ändå har endast ca hälften av de 195 äldre personerna en känsla av att ha 

inflytande över sin vård och knappt hälften anser att de får god information om deras hälsa 

skulle förändras. Däremot anser de närstående sig nöjda med informationen, men missnöjda 

med kontakten med de som arbetar på boendet. 
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Det finns ett behov av bättre kommunikation i teamet kring den döende och mer fokus bör 

läggas på planering av vård för äldre människor (Reynolds, Henderson, Schulman & Hanson, 

2002). De flesta som avlider gör det på vård- och omsorgsboende istället för på sjukhus, vil-

ket de äldre personerna även önskat. Trots det finns ett behov av förbättrad behandling av 

bland annat smärta, oro och ångest i livets slut på vård- och omsorgsboenden. I motsats till 

ovanstående fakta visar Jacobsson, Johansson, Persson och Gaston-Johnsson (2006) att den 

äldre människan som erhållit vård tre månader innan och i anslutning till sin död i Sverige, 

har avlidit i nästan lika stor utsträckning på vård- och omsorgsboende som på akutsjukhus. 

Det finns ett glapp mellan verklighet och teori (Dwyer, Andershed, Nordenfelt & Ter-

nestedt, 2008) men det finns en vilja hos personal på vård- och omsorgsboenden att vårda 

äldre med värdighet. Personalen saknar stöd från sjuksköterskan som borde fungera som väg-

ledare i det dagliga arbetet, vilket förtydligas i en studie av Franklin, Ternestedt och Norden-

felt (2006). De lyfter fram att det finns en risk för att personal utsätts för moralisk stress om 

de inte ges möjlighet att vårda äldre personer utifrån syfte som återfinns i styrdokument, samt 

i linje med egna värderingar. Organisationens prioriteringar blir således avgörande för hur 

omvårdnaden utförs. Personalens agerande i vårdrelationen med den äldre personen beror på 

vilka attityder personalen har till den äldre.  

 

2.3 Vård- och omsorgsboende 

Enligt Socialstyrelsen (2011a) får en person flytta till vård- och omsorgsboende då hon är 65 

år fyllda. Ett omfattande behov av fysiskt eller psykiskt stöd som inte kan ges i det egna 

hemmet är också ett kriterium. På vård- och omsorgsboende skall det finnas personal som kan 

erbjuda stöd, service och omvårdnad dygnet runt. Målet med vård- och omsorgsboende är att 

den äldre människan skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med individanpassad 

omsorg.  

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 1 § så ska socialtjänsten ha det yttersta ansvaret 

för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Vidare i 7 § står att när den enskilde har 

behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen och 

landstinget upprätta en individuell plan för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. 

Den enskilde måste samtycka till att en individuell plan upprättas. Arbetet med planen skall 

påbörjas utan dröjsmål. 
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2.4 Problemformulering 

Äldre svårt sjuka människor som befinner sig i livets slutskede, har samma behov av god  

individuell vård och omsorg som människor med exempelvis långtgående cancersjukdom, 

neurologisk sjukdom eller lungsjukdom. Ändå är det inte självklart att vårda äldre människor 

enligt palliativa riktlinjer. Det är därför viktigt att skapa en samlad bild av hur vård i livets 

slut på vård- och omsorgsboenden fungerar. Förhoppning finns hos författarna att denna litte-

raturstudie skall bidra till en attitydförändring i omvårdnaden av den äldre människan som 

befinner sig i livets slut. 

 

3. Syfte 

Att belysa hur den äldre människan vårdas i livets slut på vård- och omsorgsboende, ur de 

äldres, de närståendes och vårdpersonalens perspektiv. 

 

4. Teoretisk referensram 

De fyra hörnstenarna i palliativ vård används som bas i analysen av artiklarna, och presenteras 

i resultatet. Den teoretiska referensramen valdes för att den ses som relevant för syftet och den 

innehåller alla de viktiga aspekter som vården av den äldre människan bör omfattas av.  

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar (Statens offentliga utredningar, SOU 

2001: 6, s. 55). Hörnstenarna är framtagna ur definitionen av palliativ vård WHO (2010) och 

människovärdes principen. Hörnstenarna är sammansatta av en kommitté som arbetar för god 

vård i livets slut, som ligger till grund för hur vården skall utföras. Hörnstenarna skall fungera 

som vägledning för och tillgodose den döende människans individuella behov, som är fysiska, 

psykosociala och andliga. De fyra hörnstenarna i palliativ vård lyder; 

 

Symtomkontroll 

Att ha god kontroll av svåra symtom såsom exempelvis; smärta, illamående, oro, infektion, 

hicka, depression, ångest, svettning och delirium, kan med hjälp av god kunskap om 

symtomlindring uppnås. 

 

Teamarbete 

God palliativ vård har som en utgångspunkt att ett teamarbete mellan exempelvis läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, diakoner, arbetsterapeuter, kuratorer med 
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flera ska kunna fungera, där de olika yrkeskategorierna ingår i teamet eller blir konsulterade, 

allt efter individens behov. 

 

Kommunikation/Delaktighet 

God kommunikation och relation mellan den sjuke människan och dennes närstående, samt 

mellan den sjuke och personalen, är en förutsättning för god palliativ vård. I en fungerande 

vårdkedja ska resurserna alltid följa den sjuke människans behov, oavsett om personen vårdas 

av landstinget eller av kommunen. 

 

Närståendestöd 

Stöd till de närstående är en av de viktigaste delarna inom palliativ vård, eftersom vård i livets 

slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Därför bör vården planeras tillsam-

mans med dem och deras önskemål ska beaktas så långt det är möjligt. De närstående måste 

känna att de får information och att deras närvaro samt medverkan är betydelsefull för alla 

parter. Tid skall avsättas för att ge stöd till de närstående, inte minst för den äldre personens 

skull. Att orka lyssna och stödja dem i deras sorgearbete är en svår och kunskapskrävande 

uppgift både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Det är viktigt att omvårdnadspersonal-

en lyssnar på vad de närstående själva vill, kan och orkar. 

 

5. Metod 

För att svara på syftet görs en litteraturstudie inspirerad av Friberg (2006, s. 115) och Se-

gesten (2006, s. 87). Syftet med denna litteraturstudie är att söka och granska förekommande 

forskning som rör vårt ämne genom att jämföra skillnader och likheter. På så vis har vi fått en 

överblick av redan publicerad forskning som sedan sammanställts till ett nytt resultat. 

5.1 Urval 

Datainsamlingen startades och genomfördes under Mars och April månad 2012. Till en början 

fanns en intention att begränsa sökningen till att endast ta med studier gjorda i Sverige. Det 

visade sig finnas få artiklar som svarar mot syftet vilket gjorde att sökningen utökades till att 

omfatta andra delar av världen som har liknande vård- och omsorgssystem som Sverige. Ex-

kluderade sökord var palliative care, terminal care samt death, eftersom dessa visade sig 

mestadels beröra cancer eller hospicevård.  

Artiklar som ledde fram till resultatet söktes via CINAHL Plus with Full Text samt via 

manuell sökning. CINAHL Plus with Full Text valdes då den är mest relevant för omvårdnad 



7 (32) 

 

 

då det är omvårdnad som är betydelsefullt för vårt syfte. I urvalet av artiklarna användes olika 

kombinationer mellan sökorden; nursing home, end of life, caring/nursing, elderly/older/aged 

people samt experiences och en del sökningar skedde i kombination med Sweden, Norway, 

eller Canada. Sökorden valdes då de ses som relevanta för syftet. Begränsningar som gjordes i 

urvalsprocessen var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2012 då de artiklar-

na ansågs mest aktuella. Vidare begränsningar var att sökningarna genomfördes i kombination 

med abstract available samt full text men även var för sig. För att komma åt vetenskapligt 

granskade artiklar valdes även peer reviewed som begränsning i urvalet, men endast som 

hjälp och inte som garanti för att finna vetenskapligt granskade artiklar. Vidare lästes de funna 

artiklarnas abstrakt för att se relevansen av artiklarna. Om abstraktet verkade vara relevant 

lästes även resultatet för att se att det svarade mot syftet. Tio kvalitativa artiklar samt en kvan-

titativ artikel valdes. Schema över sökvägar ses i bilaga 2.  

5.2 Data analys 

Analysen inspirerades av Fribergs (2006, s. 121) metod som innebär att analysera redan pub-

licerat material. Likheter och skillnader blir på så vis tydliga och kan sedan presenteras i ett 

nytt resultat. 

Relevanta artiklar lästes till en början i sin helhet för att få en överblick av innehållet. Se 

matris (bil.1) över artiklar som ingår i studien. De fyra hörnstenarna placerades i ett schema 

som under en andra läsning användes som glasögon och vidare som utgångspunkt för att 

vidga förståelsen av studiernas resultat. Fynden som stämde överens med de fyra hörnstenarna 

kategoriserades i schemat. Utifrån denna deltolkning försäkras det att studiernas innehåll 

överensstämmer med syftet med litteraturstudien. Genom att kategorisera fynden på detta sätt 

ser vi ett samband mellan delarna och helheten. Vi kan därmed få en större förståelse för hel-

heten av de valda artiklarna. Innehållet i de olika kategorierna jämfördes för att finna likheter 

och olikheter mellan artiklarna, som presenteras i resultatet. Denna typ av analysmetod före-

språkar Polit och Beck (2010, s. 184). Med hjälp av scheman och kategorier ges en tydligare 

överblick av en stor mängd data och den blir lättare att bearbeta. Hörnstenarna fungerar som 

huvudrubriker i resultatet och nio underkategorier har utformats och sammanställts utifrån det 

som var mest förekommande gällande skillnader och likheter i artiklarna. 
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Tabellen 5.1 Indelning av huvudkategorier och underkategorier i resultatet. 

Huvudrubrik  Underkategori 

Symtomkontroll Medicinsk symtomlindring 

Omvårdnadsmässig symtomlindring 

Teamarbete Kollegor emellan 

Närstående – Vårdpersonal 

Kommunikation/delaktighet Den Äldre- Vårdpersonal 

Den Äldre- Närstående 

Närståendestöd  Personalens upplevelser 

Närståendes upplevelser av stöd 

Närståendes upplevelse av delaktighet 

Dilemman  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Författarna är medvetna om sin förförståelse i ämnet. Hade den dock inte funnits hade syftet 

inte heller varit intressant för författarna att granska. Förförståelsen kan inte totalt läggas bort 

men eftersom författarna är medvetna om sin förförståelse kan artiklarna som utgör denna 

litteraturstudies resultat lättare granskas kritiskt i analysen, och resultatet blir på så sätt mer 

opartiskt. 

Artiklarna som användes i studiens resultat är vetenskapligt granskade, och i förekom-

mande fall även etiskt godkända. Då de flesta artiklar är skrivna på engelska, har översätt-

ningar av ord som inte förstås gjorts via engelskt lexikon för att minimera risken för feltolk-

ning, då engelska inte är någon av författarnas modersmål.  

Denna litteraturstudies resultat skall spegla det som de publicerade artiklarna har belyst 

och bli en återberättande utifrån de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Det innebär att vi inte 

har förvrängt eller förändrat artiklarnas resultat. 

 

7. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de fyra hörnstenarna som palliativ vård grundas på. Hörnstenar-

na har delats upp i huvudkategorierna; symtomkontroll, teamarbete, kommunikat-

ion/delaktighet och närståendestöd. Dessa har sedan särlagts i nio underkategorier; medicinsk 



9 (32) 

 

 

symtomlindring, omvårdnadsmässig symtomlindring, kollegor emellan, närstående- vårdper-

sonal, den äldre- vårdpersonal, den äldre- närstående, personalens upplevelser, närståendes 

upplevelser av stöd och närståendes upplevelser av delaktighet.   

7.1 Symtomkontroll 

7.1.1 Medicinsk symtomlindring  

Läkare betonade vikten av behandling för att minska lidande (Dreyer, Førde och Nortvedt, 

2010). De upplevde en moralisk stress när närståendes önskan var att behandla in i det sista. 

Ibland ville de närstående skicka den döende äldre personen till sjukhus, men läkaren ansåg 

inte att den äldre personen skulle behöva dö i en korridor eller på trebäddsrum med ventilator.  

Rädsla att administrera och förskriva starka preparat såsom opioider fanns hos både sjuk-

sköterskor och läkare (Dreyer, Førde och Nortvedt, 2010; Elovsson & Boström, 2011). Sjuk-

sköterskors ovilja att administrera opioider kunde bero på en rädsla för att just deras givna dos 

skulle bli den sista (Dreyer, Førde och Nortvedt, 2010). Hovs, Athlins och Hedelins studie 

(2009) visar i likhet med detta att sjuksköterskor inte ville att den äldre personen skulle dö på 

deras pass. De beskrev även att på grund av ekonomiska skäl kunde sjuksköterskan ibland dra 

sig för att kontakta läkaren.  

På en del vård- och omsorgsboenden var sjuksköterskan ibland tvungen att ta beslut gäl-

lande medicinsk behandling och vad läkaren skulle förskriva, då det ofta var nya läkare som 

inte kände den äldre (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Karlsson, Nilsson & Ekman, 2006). Där-

emot kunde den rutinerade sjuksköterskan avvakta medicinsk behandling och istället förlita 

sig på sina omvårdnadskunskaper. Istället kunde ett gott samtal och gott bemötande ge till-

fredställande smärtlindring (Elovsson & Boström, 2011).  

Gjerberg, Førde, Pedersen och Bollig (2010) beskrev att personalen näst intill dagligen an-

vände sig av tvångsåtgärder i omvårdnaden kring den äldre. De gömde mediciner i maten till 

de äldre som inte själva ville ta dem, de tvingade ner förvirrade människor med demenssjuk-

dom i en stol med bälte och tvättade de äldre mot dess vilja. Det upplevdes som ett etiskt di-

lemma att utföra dessa åtgärder mot de äldre men det gjordes för att arbetet skulle bli gjort.  

Om personalomsättningen var hög blev symtomkontrollen sämre (Elovsson & Boström, 

2011). Sjuksköterskor upplevde att de äldre fick mer möjlighet till god smärtlindring när det 

fanns en kontinuitet i bemanningen. Även kommunikation med andra vårdaktörer sågs som 

nödvändig för att exempelvis god smärtbehandling skulle uppnås.  Personalen som kände de 

äldre kunde lätt läsa av kroppsspråket hos dem med smärta som inte kunde verbaliseras.  
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Stora enheter ställdes ofta inför etiska dilemman (Gjerberg, Førde, Pedersen & Bollig, 

2010), så som livsuppehållande åtgärder. Personalen arbetade också i större utsträckning med 

parenteral nutrition än vad små enheter gjorde. Åtgärder som dessa kunde göras mot de äldres 

vilja (Hov, Athlin & Hedelin, 2009).  Personalen kände skuld och mådde dåligt över hand-

lingarna men kände sig tvungna att genomföra dem. De närstående blev inte heller tillfrågade 

när de äldre inte kunde föra sin talan angående insättande av livsuppehållande åtgärder 

(Dreyer, Førde & Nortvedt, 2009).     

Största andelen av de som dör på vård- och omsorgsboende gör det stilla och utan plåg-

samma symtom hävdar Kaarbø (2010). De besvär som kunde uppstå var främst muntorrhet, 

andningssvårigheter och smärta. Enligt Goodridge, Bond, Cameron och MCKean (2005) var 

det ca 29 % av de som hade andningssvårigheter som erhöll syrgas i livets slut. Undersköters-

kor kunde ibland ta egna beslut om att ge smärtstillande läkemedel då sjuksköterskan inte 

fanns på plats (Häggström, Mamhidir & Kihlgren, 2010). Smärtsymtom kunde ibland feltol-

kas. Smärtskattningsinstrument fanns inte tillgängliga och ibland kunde administreringen av 

analgetika leda till överdos (Elovsson & Boström, 2011).  

 

7.1.2 Omvårdnadsmässig symtomlindring 

Personalen kände att de ville den äldre väl i livets slut, men saknade ofta kunskap och ut-

rymme (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Häggström, Mamhidir & Kihlgren, 2010; Goodridge, 

Bond, Cameron & McKean, 2005). Det framkom att vårdpersonal ofta frågade sig vad som är 

gott och för vems skull? (Hov, Athlin & Hedelin, 2009). Ågren-Bolmsjö, Sandman och An-

dersson (2006) framhåller att personalen kände en lojalitet till sina kollegor och ville därför 

inte utföra vissa omvårdnadsåtgärder som kunde göra att kollegor på senare arbetspass fick 

det mer besvärligt, exempelvis fick de äldre inte sova som de ville under dagen, för då kunde 

de ha svårt att somna in på natten. Prioriteringarna gav de äldre en lång väntan på hjälp, och 

ibland uteblev hjälpen helt. Äldre var ibland tvungna att själva gå till sina rum, trots att de bett 

om handräckning då de var rädda att ramla. Personalen ansåg ändå att de ville ge alla boende 

lika mycket tid för att känna att de var rättvisa och lojala mot de äldre.  

Vikten av att se till helheten hos den äldre sågs som central av personalen (Goodridge, 

Bond, Cameron & McKean, 2005). Individuell omvårdnad gavs till de äldre tack vare att per-

sonalen ansåg att de kände de äldre väl. När samarbetet fungerade, upplevde både personal 

och närstående processen kring döendet som lugn och smidig. Till skillnad från Häggström, 
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Mamhidir och Kihlgren (2010) som förklarar att personalen ansåg sig ha för lite tid för den 

äldre, som därför inte gavs möjlighet att klara det vardagliga livet på egen hand. 

 

”When residents eats slowly they are fed, those who dress slowly are dressed, and those 

who take a long time to wash are washed”( s. 101). 

 

För de närstående var omvårdnadsåtgärder för den döende viktiga (Kaarbø, 2010). Mun-

vård, rakning, nagelvård samt att få rena kläder sågs som betydelsefullt. En varierande ligg-

ställning och sällskap sågs också som värdefullt. Omvårdnadsåtgärder som dessa var också 

viktiga att få utföra ansåg personalen när den äldre vårdades i livets slut (Goodridge, Bond, 

Cameron & McKean, 2005). Att få genomföra och ge god vård till den döende äldre var till-

fredsställande för personalen, vilket inte framgår i en studie av Sainio och Hansebo (2008) där 

personalen snarare struntade i symtom, till exempel nedstämdhet, istället för att försöka lindra 

dem.  

7.2 Teamarbete 

 

7.2.1 Kollegor emellan 

 De flesta av vårdpersonalen var införstådda med att teamet kring den äldre har stor betydelse 

(Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005). Alla som deltog i teamet kring den äldre sågs 

som lika viktiga. Däremot visar Ågren-Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) att vårdper-

sonal inte alltid arbetar på samma vis för att tillgodose de äldres behov och intressen.  

Teamarbetets kvalitet var beroende av vilka som var i tjänst (Elovsson & Boström, 2011). 

När personalomsättningen var låg, fungerade teamarbetet väl. Kvalitén på omvårdnaden för 

den äldre var framförallt sämre på helger och det kunde bero på att outbildad personal arbe-

tade och bemanningen var låg (Gjerberg, Førde, Pedersen & Bollig, 2010). Detta upplevdes 

mer ofta som ett etiskt dilemma hos sjuksköterskan, än vad det gjorde hos cheferna på boen-

det. Undersköterskor tog ibland egna beslut som exempelvis att ge läkemedel när den äldre 

hade ont då sjuksköterskan sällan var närvarande (Häggström, Mamhidir och Kihlgren, 2010).  

Hov, Athlin och Hedelin (2009) framhåller att även sjuksköterskorna kan känna sig ensamma 

då läkaren inte tycktes prioritera de äldre som bodde på vård- och omsorgsboende. Sjukskö-

terskorna upplevde att de arbetade mot läkaren istället för med, vilket de även upplevde att de 

gjorde gentemot sina kollegor, när de ville de äldre väl. Svårigheter med att finna rätt väg i 

omvårdnaden kring den döende äldre var ibland ett faktum och sjuksköterskan sökte då stöd 
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där hon förväntade sig att få det. Läkaren och sjuksköterskorna arbetade inte åt samma håll 

(Dreyer, Førde och Nortvedt, 2010). Sjuksköterskan såg sig som advokat och ville skydda de 

äldre mot medicinering och diverse behandlingar, som exempelvis intravenös vätska som lä-

karen ordinerat. 

Gjerberg, Førde, Pedersen och Bollig (2010) belyser företeelsen att de veckor som läkaren 

sällan var på boendet uppstod etiska dilemman angående tvångsåtgärder i större utsträckning 

än de veckor när läkaren var på boendet vid fler tillfällen. När läkaren inte var på plats ställ-

des krav att sjuksköterskan ringde vid behov och att hon fungerade som teamledare (Karlsson, 

Nilsson & Ekman, 2006). Läkaren litade på sjuksköterskan (Karlsson, Nilsson & Ekman, 

2006; Ågren-Bolmsjö, Sandman & Andersson, 2006) Läkaren förväntade sig att Sjuksköters-

kan kunde ta beslut om läget var akut eller om ärendet kunde vänta som vid en kronisk sjuk-

dom. Vidare ansåg läkaren sig vara ett stöd för sjuksköterskan. Sjuksköterskan förväntades 

även kunna fatta beslut självständigt för att inte ens ringa till läkaren överhuvudtaget. Läkaren 

räknade med att sjuksköterskan hade så pass bra medicinkunskaper att hon kunde ses som en 

del av läkaren och ”perform miracles”. Sjuksköterskan skulle fungera som läkarens förlängda 

arm. Ågren-Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) förklarar att sjuksköterskan kände sig 

utelämnad i detta ansvar. Sjuksköterskorna i Hov, Athlin och Hedelins studie (2009) önskade 

ha mer inflytande eftersom de ansåg sig ha stort ansvar men lite makt. Behovet fanns för att 

de skulle kunna fatta egna beslut som var till den äldres fördel i livets slutskede. Sjuksköters-

korna upplevde att de saknade mandat för att sätta vissa in omvårdnadsåtgärder i form av 

smärtbehandling (Enligt Elovsson och Boström, 2011), då direktiv ifrån ledningen var att pri-

oritera bort dessa omvårdnadshandlingar. 

 

7.2.2 Närstående – Vårdpersonal 

Läkaren satte in läkemedel och diverse behandlingar på grund av att de kände sig pressade av 

närstående. Läkaren verkade rädd för de närstående vilket kunde tolkas som att det var de 

närstående som behandlades och inte de äldre (Dreyer, Førde & Nortvedt, 2010; Gjerberg, 

Førde, Pedersen & Bollig, 2010). I motsats till detta visar en annan studie att närstående litade 

på läkarens beslut om livsuppehållande åtgärder skulle sättas in eller inte (Dreyer, Førde & 

Nortvedt, 2009). Beslut angående livsuppehållande åtgärder avgjordes i samråd mellan läkare 

och sjuksköterska. Om närstående dock hade önskningar så respekterades de oftast. Närstå-

ende hade en känsla av att känna sig små inför vetskapen om att en nära skulle dö och ifråga-

satte sällan beslut och åtgärder, personalen sågs som proffs. 
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7.3 Kommunikation/delaktighet 

7.3.1 Den Äldre – Vårdpersonal 

Sjuksköterskan ansåg sig förstå ickeverbal kommunikation (Dreyer, Førde & Nortvedt, 2010; 

Elovsson & Boström, 2011). Den äldres kommunikationsmöjligheter är varierande och även 

om den äldre befinner sig i “sin egen värld” kan hon stundtals upplevas kristallklar (Dreyer, 

Førde & Nortvedt, 2010). Sjuksköterskan trodde sig kunna uppfylla den boendes önskan ge-

nom att försöka förstå olika situationer.  

 

“There was a demented patient, she pressed her lips together and refused to eat and drink 

any more. It was obvious that she had come to the end. Then we gave her a choice. She did 

the same when we came to give her pills with a spoon. I said that this is medicine that will 

take away your suffering and pain and will not prolong your life. She opened her mouth 

and swallowed the pills.” (s. 398).  

  

Mestadels upplevdes personalen som hjälpsamma av de boende men inte alltid (Sainio & 

Hansebo, 2008). Vissa upplevde att de inte hade någonting att säja till om. De äldre kände sig 

ibland till besvär och ville inte störa personalen. Ågren-Bolmsjö, Sandman och Andersson 

(2006) förklarar att de äldres önskan om att få lägga sig kunde avfärdas med en ursäkt om att 

det då kunde bli svårt att sova på natten. De äldre kunde känna sig rädda för att bli bortglömda 

och övergivna. Vissa tillfällen kunde personalen ignorera den äldres behov av uppmärksamhet 

och att få prata för att istället lägga uppmärksamheten på ett samtal med en kollega. En sjuk-

sköterska uttryckte att det var lättare att tvätta den äldre och byta dess lakan än samtala om 

döden (Hov, Athlin & Hedelin, 2009). 

 

7.3.2 Den Äldre - Närstående 

Närstående pratar över huvudet på den äldre angående livsuppehållande åtgärder (Gjerberg. 

Førde, Pedersen & Bollig, 2010). De pratar med doktorn om insättandet av behandling mot 

den äldres vilja och de kan kräva att skicka den döende till sjukhus. 

7.4 Närståendestöd 

 

7.4.1 Personalens upplevelser 

Endast en läkare tyckte det var viktigt med god information till närstående i ett tidigt skede 
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för att undvika missförstånd (Dreyer, Førde & Nortvedt, 2010). Både sjuksköterskor och lä-

kare ansåg det viktigt med en god relation med närstående, men såg på bemötande av närstå-

ende på olika sätt. Som exempel tyckte sjuksköterskorna att ge information var gott bemö-

tande, medan läkaren tyckte det var bra att medicinera den äldre utifrån närståendes önsk-

ningar. Möjligheten att få vårda de äldre på sjukhus sågs som en andra chans av läkaren Som 

var rädd att närstående skulle kontakta media om läkaren följde sin egen etiska moral. 

 

7.4.2 Närståendes upplevelser av stöd 

De närstående upplevde att de fick information och kunskap om de symtom som kunde uppstå 

i samband med döendet (Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005; Gjerberg, Førde, Pe-

dersen & Bollig, 2010). En ödmjukhet fanns hos sjuksköterskan för om budskapet hade nått 

fram (Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005). Sjuksköterskan gav ett känslomässigt 

stöd till närstående vilket uppskattades. En närstående lyfte fram att det kändes betydelsefullt 

när sjuksköterskan kom in och lade en arm om axlarna och frågade hur det gick. Närstående 

upplevde det som bra att få komma och gå på tider som passade dem. Vårdpersonalen upp-

levde det som tillfredställande att få stötta de närstående i sorgen. Att få en skön stol eller 

säng och att ibland bli serverad mat sågs som värdefullt stöd (Goodridge, Bond, Cameron & 

McKean, 2005; Kaarbø, 2010).  

Det fanns dock närstående som ofta lämnades med sina obesvarade frågor och sällan blev 

kontaktade av vårdpersonalen (Dreyer, Førde, Nortvedt, 2009). Endast när den äldres tillstånd 

var försämrat kontaktades de närstående som i övriga fall själva fick ta kontakt med enheten. 

Karlsson, Nilsson och Ekman (2006) menar att de närstående förväntades kontakta sjukskö-

terskan när de behövde stöd och råd istället för att kontakta läkaren. 

  

7.4.3 Närståendes upplevelser av delaktighet 

Närstående blev aldrig tillfrågade om den äldre eventuellt hade några särskilda önskningar vid 

livets slut (Dreyer, Førde & Nortvedt, 2009). Flera närstående uttryckte att de inte förstod när 

döden närmade sig. Det var ovanligt att de närstående fick delta i beslutandeprocessen angå-

ende den äldres sista tid i livet (Dreyer, Førde & Nortvedt, 2010), trots att både läkarna och 

sjuksköterskorna visste att de var av stor betydelse.  

Närstående önskade mer information kring vad som komma skall efter döden har inträffat 

Goodridge, Bond, Cameron & McKean , 2005). Det kunde bli svårt för de närstående att ha 

förståelse för vad som kommer att inträffade efter döden om de var oförberedda och hade fått 
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för lite information och kunskap, vilket kunde leda till svårigheter för dem. De närstående 

kände sig däremot delaktiga i vården kring den döende äldre och ansåg att de fick stöd av vår-

dersonalen (Goodridge, Bond, Cameron & McKean , 2005; Kaarbø, 2010). 

Det fanns en oro hos de närstående när den äldre hade dött på natten (Kaarbø, 2010) och de 

närstående inte hade varit där. Undringar fanns över hur det hade gått till, om den äldre haft 

ont och när döden inträffade. Närstående blev olyckliga om de inte hade blivit ditkallade i tid. 

Vidare framkom att de närståendes upplevelse av de äldres död dock upplevdes som att vara 

respektfull och värdig. 

7.5 Dilemman 

Personalen och de närstående ansåg att det var svårt att se på när den äldre personen befann 

sig i livets slutskede. De upplevde en hjälplöshet i sina försök att underlätta den äldre perso-

nens existentiella ångest (Goodridge, Bond, Cameron & McKean, 2005). 

Det fattades tydliga riktlinjer för när kurativ vård inte längre skulle ges (Hov, Athlin & 

Hedelin, 2009). Sjuksköterskorna i studien påtalade att de behövde ge både terminal och livs-

uppehållande vård samtidigt. Sjuksköterskorna kände att vad de än gjorde för de äldre, så 

handlade de fel, de önskade mer kunskap i palliativ vård. Häggström, Mamhidir och Kihlgren 

(2010) påtalade att det inte fanns tid för terminal vård vilket innebar att personalen inte kunde 

ge den vård och omsorg de önskade att ge. De ansåg att det var svårt att vårda den döende 

äldre personen och samtidigt aktivera och stimulera en annan äldre person på boendet. Detta 

upplevdes som stressande och ångestladdat. Då omvårdnadspersonalen fick möjlighet att 

vårda utifrån sina egna erfarenheter av de äldre personernas önskningar, infann sig en känsla 

av professionell stolthet hos omvårdnadspersonalen.  

 

8. Diskussion 

Diskussionen presenteras i två delar, metoddiskussionen som redogör för författarnas veten-

skapliga förmåga i att komma fram till denna litteraturstudies syfte och vald metods relevans. 

Följt av resultatdiskussionen som redogör för hur den teoretiska referensramen framhävts i 

resultatet och litteraturstudiens syfte är uppnått. 

 

8.1 Metoddiskussion 

För att förstå hur vården ser ut på vård- och omsorgsboende i livets slut, behövs inblick och 

kunskap om hur läget ser ut ur olika perspektiv utifrån olika delar av omvårdnaden. Genom 

att använda oss av den palliativa vårdens fyra hörnstenar som teoretisk referensram har vi fått 
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en övergripande bild av hur symtomkontroll, närståendestöd, kommunikation och teamarbete 

fungerar. All denna samlade information ger oss värdefull kunskap för att få området mer 

belyst. Vi anser att Fribergs (2006) modell har varit lämplig som metod. Vi har även funnit 

viktig information som inte passar in under någon av de fyra hörnstenarna, som vi ändå har 

valt att ta med i resultatet under rubriken Dilemman, då vi anser att den informationen också 

var värdefull för syftet. 

Den teoretiska referensramen var användbar, eftersom den underlättade för författarna att 

tematisera fynden i artiklarna som ett schema. Materialet blev lätt att överskåda när analysen 

gjordes utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar, resultatet kom då att framstå tydligt och 

materialet blev lätt att överskåda för att sedan sammanställas tillett resultat. Hade vi istället 

valt att begränsa oss till endast en hörnsten, eller upplevelser hos till exempel närstående, 

hade resultatet förmodligen blivit mycket begränsat. Men eftersom utgångspunkten var att 

söka information kring hur den äldre vårdas sin sista tid, gav vald teoretisk referensram oss 

möjligheten att få kunskap om hur det ser ut på vård- och omsorgsboenden ur flera olika per-

spektiv, vilket vidgade resultatet avsevärt trots begränsad litteratur. 

Databasen CINAHL Plus with Full Text som användes för att söka artiklar var relevant för 

att nå syftet. Hade artiklar istället sökts via exempelvis Pubmed hade urvalet förmodligen sett 

annorlunda ut då författarna sökte omvårdnadsvetenskapen framför medicinvetenskapen, som 

kan vara dominerande i Pubmed.   

Till en början begränsades sökningarna och urvalet till att endast omfatta Sverige. Om vi 

hade lyckats med den begränsningen skulle det ha inbringat värdefull information om hur 

läget ser ut just i Sverige, med det välfärdssystem vi har. Bristen på material gav oss däremot 

annan värdefull kunskap, om att allt för lite forskning sker kring den äldre som bor på vård- 

och omsorgsboende i Sverige. Att göra en litteratursökning som denna gav oss dyrbar inform-

ation om att det råder brist på kunskap och forskning i valt ämne.  

Om artiklarna som anlyserades istället hade varit skrivna på svenska, hade förmodligen en 

större nyansering i resultatet framkommit då svenska är båda författarnas modersmål. Vi anser 

dock att vi har förstått innebörden av artiklarnas resultat och att artiklarnas innehåll har fram-

hållits med stor noggrannhet i litteraturstudiens resultat.    

Majoriteten av valda artiklar var kvalitativa och gav författarna en djupare inblick i hur den 

äldre människan vårdas på vård- och omsorgsboende. Endast en kvantitativ artikel valdes för 

att få tillgång till ett större antal respondenters åsikter. Den kvantitativa artikeln gav data i 
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form av beskrivande följdfrågor och var således relevant att ha med i resultatet. På detta sätt 

gavs både ett bredare och ett djupare perspektiv för denna litteraturstudies resultat.      

Trots att båda författarna med största omsorg sökte kunskapsläget med en medvetenhet om 

sin förförståelse, visade det sig att författarnas tankar och uppfattningar om hur det ser ut på 

vård- och omsorgsboenden inte var så annorlunda från vad resultatet visade. Författarna anser 

sig ha lyckats lägga sin förförståelse åt sidan i analysarbetet, men det är svårt att helt lägga 

bort erfarenheter och tankar kring specifika ämnen som har erfarits. Friberg (2006, s. 116) 

menar att viss försiktighet bör iakttas i förhållande till den egna förförståelsen i valet av artik-

lar. Kritiskt förhållningssätt bör användas i analys och urval av ämnen som endast är lite  

beforskade, annars finns risk att artiklar sorteras selektivt för att styrka författarnas stånd-

punkt. Författarna har därför påmint sig under arbetets gång om att se på studiernas resultat 

utifrån ett så neutralt perspektiv som möjligt. 

Det är svårt att säga att resultatet som presenteras är en sanning då urvalet var litet. Även 

om antalet artiklar var få ger det kunskap om hur det kan se ut på vård- och omsorgsboende.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa hur den äldre människan vårdas i livets slut på 

vård- och omsorgsboende, ur den äldres, de närståendes och vårdpersonalens perspektiv. 

Detta har bearbetats utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenar som är; symtomkontroll, 

teamarbete, delaktighet/ kommunikation och närståendestöd. Resultatet visade på stora brister 

gällande alla punkter i den palliativa vårdens fyra hörnstenar. Palliativa vården bygger på att 

människans alla behov såsom fysiska, psykosociala och andliga skall bli tillgodosedda 

(WHO, 2010). Att se den äldre personen ur ett helhetsperspektiv visade sig vara bristande 

genom hela resultatet. Bristen på information, kunskap och kommunikation såg författarna 

som avgörande anledningar till att de äldre personerna inte fick tillräckligt god vård i livets 

slut. Med anledning av att de fyra hörnstenarna sammanflyter och är mer eller mindre bero-

ende av varandra, har författarna valt att inte särskilja dem åt i resultatdiskussionen. 

Resultatet visade att det var bristande symtomkontroll av den döende äldre personen, vilket 

berodde på olika faktorer. Författarna såg att läkare ibland ville vara närstående till lags och 

behandlade den äldre personen exempelvis med intravenös vätska, utifrån de närståendes 

önskningar, snarare än att kommunicera och förklara utifrån sina egna etiska normer. Närstå-

endes önskan att behandla den äldre personen in i det sista kunde hindra god symtomlindring. 

Författarna anser visserligen att läkaren verkligen har sett till hörnstenen närståendestöd och 
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ser till deras delaktighet eftersom hänsyn bör tas till vad närstående önskar. Men då glömde 

läkaren att se till den äldres önskan, som borde vara den önskan som väger tyngst. 

 Det visade sig råda informations- och kommunikationsbrist mellan närstående och om-

vårdnadspersonal. Närstående skulle behöva få information om vad som kan ske när en äldre 

människas kropp och liv börjar ta slut. Hade sjuksköterskan fört en kontinuerlig dialog med 

de närstående och visat sig mer tillgänglig och lyhörd för närståendes tankar och funderingar, 

skulle närstående fått ökad förståelse för varför vården beslutar om att inte vidta vissa åtgär-

der. Detta kan liknas med Andersheds (2004, s. 106) slutsats att närstående har behov av in-

formation om den döende äldre personens tillstånd. Behov av att förstå var i sjukdomsförlop-

pet den äldre personen befinner sig samt vilka olika omvårdnadsåtgärder som finns att tillgå 

framhåller hon också vara betydelsefull. Informationen är nödvändig för att de närstående ska 

kunna vara delaktiga i omvårdnaden om den döende äldre. Ett antagande som författarna har 

är att hörnstenen symtomkontroll skulle kunna fungera bättre än vad resultatet visade att det 

gjorde. Symtomkontrollen skulle kunna bli mer individuellt anpassad utifrån den äldre perso-

nens behov, om vården och de närstående har ett tätare sammarbete. Om vården och närstå-

ende strävar mot samma mål och delar med sig till varandra av sin kunskap ökar även förstå-

elsen för det som känns som tunga beslut. Andershed (2004, s. 108-109) tydliggör att närstå-

ende till en döende person kan känna sårbarhet och utsatthet, eftersom det kan upplevas som 

en mödosam period. Hur närstående hanterar denna period av livet kan se olika ut.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att hörnstenen närståendestöd såg olika ut. Delvis 

upplevdes god information om symtom som kunde uppstå, men det fanns även närstående 

som lämnades med obesvarade frågor. Tröst och stöd gavs i det absoluta sista skedet till när-

stående i form av en skön stol och en tröstande hand. Ett antagande är att hörnstenen närstå-

endestöd bör vara mer flexibelt och utformas individuellt även här. Borstrand och Berg (2009) 

framhåller att närstående är unika och har olika behov av omvårdnadsinsatser i den palliativa 

hemsjukvården. Detta anser författarna borde vara självklart även på vård- och omsorgsboen-

den, även om närstående inte ständigt finns där. Det kan däremot behövas en annan typ av 

stöd till närstående som har exempelvis en äldre anhörig med demenssjukdom, då demens-

sjukdom skall behandlas utifrån den palliativa vårdens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2012). När-

ståendestödet behövs redan i ett tidigt skede och inte bara i det absoluta sista skedet. Almberg 

och Jansson (2002, s. 68-70) förklarar att närstående till en äldre person med demenssjukdom 

kan känna att de börjar sörja som om den äldre personen vore död, när de exempelvis inte 

längre blir igenkända av den äldre personen. Vidare förklarar de att närståendestödet kan be-
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stå i att uppmuntra de närstående till att verbalisera sina känslor och ge dem kunskap om de 

kognitiva förändringarna som följer. De närstående kan behöva hjälp med att hitta strategier 

för att klara av olika situationer som kan uppstå i samband med att den äldre personen med 

demenssjukdom blir sämre.  

Bristande symtomkontroll sågs även i att läkare och sjuksköterskor var rädda för att admi-

nistrera starka opioider trots att den äldre döende personen hade svår smärta. Läkarna förskrev 

hellre höga doser av svaga opioider än starka opioider i låga doser. Ett antagande är att det 

kan bero på kunskapsbrist om den äldre människans förmåga att absorbera läkemedel. Ett 

annat antagande är att det kan ha att göra med rädslan för att den äldre personen skall få kom-

plikationer som exempelvis delirium, som kan orsakas av hög koncentration av opioider i 

kroppen. Fastbom (2006, s. 23, 59) förklarar att det är en risk att ge den äldre personen  

Opioidpreparat, då den äldre människan är mer känslig för dessa preparat och kan leda till 

exempelvis fallolyckor och konfusion. 

Bristande symtomkontroll kunde även bero på bristande teamarbete. De olika profession-

erna förlitade sig och la över ansvaret på varandra. Läkare var sällan på plats och ofta var det 

olika läkare som kom till vård- och omsorgsboendet och som dessutom inte kände den äldre 

personen. Detta kunde leda till att sjuksköterskan var tvungen att fatta egna beslut angående 

vilken typ av smärtstillande läkemedel som läkaren skulle förskriva. Kvaliteten på omvårdna-

den av den äldre personen visade sig vara ojämn vilket kunde bero på låg bemanning och out-

bildad personal. Hörnstenen teamarbete sågs som bristande över lag i artiklarna som är stude-

rade. Författarna ser en mycket skrämmande skillnad vid jämförelse av den palliativa hem-

sjukvården som oftast fungerar mycket väl (Borstrand & Berg, 2009), och omvårdnaden i 

livets slut på vård- och omsorgsboende. Bostrand och Berg (2009) förklarar att vården om den 

sjuke inte blev sämre trots hög personalomsättning i hemsjukvårdsteamet. Detta berodde på 

ett gott samarbete i teamet samt en hög yrkesskicklighet och god kommunikation dem emel-

lan. Bättre samarbete, kommunikation och kunskap borde införlivas även på vård- och om-

sorgsboenden för att inbringa god vård i livets slut.  

 Bristande smärtkontroll och bristande teamarbete sågs även när undersköterskor som arbe-

tade närmast den äldre personen kände sig ensamma i sin vårdande roll och ville lindra smär-

tan hos den äldre personen. Resultatet visade att de gav smärtstillande läkemedel utan att ha 

pratat med sjuksköterskan, vid de tillfällena som sjuksköterskan inte fanns tillgänglig. Detta 

kunde leda till feldosering och överdosering av läkemedel och i sin tur leda till lidande för den 

äldre personen. Författarna anser att det inte skulle behöva se ut så här på vård- och omsorgs-
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boenden. Enligt Socialtjänstlagen (2001: 453) 2 kap. § 1 skall varje kommun har ansvar för 

att varje individ får det stöd och den hjälp denne behöver. Detta innebär att det inte får ske 

någon form av begränsning i det ansvar som åligger andra huvudmän. Vården på vård- och 

omsorgsboenden bedrivs även utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL,1982:763). I § 2a för-

klaras att hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård och i § 

2e framgår det att den personal som behövs för att god vård skall kunna ges skall finnas på 

plats. Ändå var inte sjuksköterskan där när hon behövdes. Även Socialstyrelsens riktlinjer om 

palliativ vård (2012),WHO: s (2010) riktlinjer om palliativ vård och ICN:S etiska kod för 

sjuksköterskor (2005) styrker att ingen människa skall behöva lida. Så som vården såg ut och 

bedrevs utifrån resultatet är ett antagande att det kan bero på otydliga riktlinjer. Även att or-

ganisationer inte har implementerat den palliativa vården tillräckligt kan vara en orsak. Hörn-

stenen symtomkontroll torde vara en självklarhet, eftersom ett av vårdens främsta ansvar är att 

minska lidande och främja hälsa. Till sommaren kommer Socialstyrelsen med en preliminär 

version av nya nationella riktlinjer för den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2012). Dessa 

riktlinjer kommer fungera som stöd i beslutsfattandet angående exempelvis, om behandling 

skall ges eller inte. Det kan öka förutsättningarna för att ge en god kunskapsbaserad vård och 

för ökad säkerhet i vården, vilket leder till bättre möjligheter att erhålla god vård för den äldre 

personen. 

Den hörnstenen som gav minst data i analysen var hörnstenen kommunikation och delak-

tighet. Denna del uppnåddes inte heller på ett tillfredsställande sätt på vård- och omsorgsbo-

enden. Delvis ansåg sjuksköterskor sig förstå icke verbal kommunikation och trodde således 

att hon kunde uppfylla den äldre människans önskan. Å andra sidan upplevde de äldre att de 

ibland var till besvär och inte ville störa personalen. Ett antagande är att sjuksköterskan och 

övrig omvårdnadspersonal har förväntningar om att den äldre personen som har förmåga att 

göra sig förstådd och förstå, skall uttrycka sina behov och önskningar. Genom att ha denna 

förväntan finns risk för att vårdpersonal förbiser dessa äldre personer. Då hörnstenen kommu-

nikation/delaktighet är en förutsättning för god palliativ vård behövs dialogen mellan den 

äldre personen och vårdpersonalen, men även mellan den äldre personen och de närstående. 

Genom dialog kan vi få reda på vad den äldre personen har för behov och önskningar.  Ett 

antagande kan vara att vårdpersonalen ser den äldre personen som mitt uppe i sin gero-

transcendens. Tornstam (2005, s.289) förklarar att teorin gerotrascendens handlar om att den 

äldre personen begrundar och bearbetar sitt liv genom minnen. Detta kan leda till att den äldre 

personen stundvis innesluts i sig själv och sina tankar. Författarna anser att det finns risk med 
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att inta samtala med den äldre. Vårdpersonalen kanske inte frågar den äldre personen om vad 

denne funderar på, när personen sitter och ser ut i rummet. De kanske antar att den äldre per-

sonen begrundar sitt liv och funderar och ser detta beteende som normalt för en äldre person, 

och därför frågar de inte om den äldre vill samtala. Detta kan leda till att den äldre personen 

blir nedstämd och slutar berätta om ingen frågar eller vill lyssna. Även Ternestedt och Frank-

lin (2006) framhåller att äldre personer som snart skall dö har olika funderingar kring livet 

och döden. Delvis kan tankarna handla om en önskan om att komma bort från vård- och om-

sorgsboendet, delvis kan tankarna handla om en längtan om att få dö. Ett antagande utifrån 

denna kunskap är att den äldre personen har olika behov olika dagar. Frågar vi inte, vet vi inte 

heller hur den äldre personens behov kan tillgodoses just idag.  

Personalen upplevde det som lättare att utföra dagliga omvårdnadsåtgärder istället för att 

prata om existentiella saker med den äldre personen, såsom döden. Orsaker kan antas vara att 

personalen ser det som svårt att tillfredsställa de äldre döende personernas behov, eftersom de 

sällan har möjlighet att uttrycka sig. Många gånger kan den döende personen inte längre föra 

sin talan själv. Wadensten (2005) menar att all omvårdnadspersonal i sin studie startade dagen 

med en konversation där de själva bestämde samtalsämnet, det var aldrig den äldre personen 

som fick möjlighet att inbjuda till samtal. Samtalen handlade nästan alltid om ohälsa och 

sjukdom. Endast ett fåtal gånger om vädret och vad dagen kunde bjuda.     

8.3 Praktiska implikationer  

Resultatet av denna litteraturstudie har inbringat ökad kunskap om hur äldre personer vårdas i 

livets slut på vård- och omsorgsboende. Författarnas förförståelse är inte längre bara en för-

förståelse, utan författarnas tankar kring vården har fått en tyngre innebörd och bevisats i och 

med litteraturstudiens resultat. Författarna anser att denna litteraturstudie bör läsas av många 

som arbetar med äldre människor. Liksom litteraturstudien har inspirerat författarna till att 

begrunda sin förförståelse och bli medvetna om sina sätt att bemöta äldre personer, finns en 

förhoppning om att denna nyvunna kunskap även skall inspirera de som arbetar med äldre 

personer. Genom reflektion om hur bemötandet och vårdandet om den äldre personen ser ut i 

olika verksamheter, kan även brister tydliggöras i vården om den äldre personen som befinner 

sig i livets slut. Inte förrän då går det att göra något åt. Den äldre personen och dennes närstå-

ende bör få mer tid för kommunikation. Då kan information och kunskap delges dem och öka 

deras delaktighet och förståelse kring omvårdnaden om den äldre personen. Förhoppningsvis 

leder detta till ett bättre liv enda in i döden. 
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8.4 Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara spännande att göra om samma litteraturöversikt på samma sätt om tio år, när 

de palliativa riktlinjerna har tagits i bruk och blivit etablerade. Skulle vi då få ett annat resul-

tat, eller är forskning över lag endast framhållning av problem och skuggar det goda för att 

styrka forskares teser. 

Det skulle även vara intressant att ytterligare forska kring hur den äldre tänker sig sin död. 

Vad den äldre personen har för rädslor, funderingar och förväntningar i jämförelse med den 

yngre människans tankar och funderingar, och även funderingar som de närstående har. Ge-

nom denna kunskap skulle det kanske framkomma vilka behov som skiljer sig samt vilka lik-

heter som finns mellan de olika personerna för att på bästa sätt planera och organisera vård- 

och omsorgsboenden utifrån den äldre människans behov.   

  

9. Konklusion 

Omvårdnaden om våra äldre på vård- och omsorgsboenden måste få ta tid och plats. För att 

förtroendet skall öka för äldreomsorgen som ofta bedrivs på vård- och omsorgsboenden, be-

hövs mer information, kunskap och kommunikation mellan vården, de äldre och närstående. 

För att vi skall förstå hur den äldre och de närstående upplever sin situation, och vad de har 

för tankar och behov, behöver vi lyssna och framförallt fråga dem. En individanpassad vård är 

av största betydelse då individer är olika, även inför döden. Att sitta ned tillsammans som 

sjuksköterska med både den äldre och dennes närstående skulle kunna öka förutsättningarna 

för att undvika eventuella missförstånd. Det vore ide att regelbundet erbjuda närstående sam-

tal, delvis tillsammans med den äldre personen, men även enskilt med sjuksköterskan. Det 

kan finnas tankar och funderingar som de närstående inte vill delge den äldre personen. Nor-

mann och Fröling (2008, s. 65) beskriver att närstående många gånger har vårdat den äldre 

personen under lång tid i det egna hemmet och det kan vara svårt att helt lämna över ansvaret 

till vården. Om det då erbjuds ankomstsamtal kan den närstående och den äldre personens 

tankar och funderingar lyftas fram och på så vis kan en god vård lättare utföras. Som den pal-

liativa vården beskrivs enligt WHO (2010) har alla människor, även den äldre personen, rätt 

till vård utifrån individuella behov vid livets slut. Att det inte ser ut så kan bero på att den 

palliativa vården inte har implementerats på tillfredsställande sätt på vård- och omsorgsboen-

den. Det borde vara verksamhetens självklara uppgift att få den palliativa vården att fungera 

väl, även för den äldre personen.  
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”Jag tänker mig livet som en lång simtur i aningens för kallt vatten. När vi äntligen når 

stranden står Gud där med en frottéhandduk i sina utstäckta armar, med varm choklad och 

bullar. Gud säger: Det var väl inte så farligt? Jo, svarar jag, det var väldigt farligt men väl-

digt roligt.”  

(Mark Levengood, I Borgenhammar, 2005, s . 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 (32) 

 

 

Referensförteckning 

* Resultatartiklar 

 

Almberg, B., & Jansson, W. (2002). Att vara anhörig till en person med demenssjukdom. I 

A.-K. Edberg (Red.), Att möta personer med demens (s. 61-81). Lund: Studentlitteratur. 

Andershed, B. (2004). Palliativ vård. Närståendes behov i palliativ vård. I G. Östlinder (Red.), 

Närståendes behov omvårdnad som akademiskt ämne III.(s. 103- 115). Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. 

Beck-Friis , B., & Strang, P. (2005). Inledning. I B. Beck-Friis., & P. Strang (Red.), Palliativ 

medicin (s. 13-14) (3 uppl). Stockholm: Liber. 

Berglund, L. (2007). Satisfaction with caring and living conditions in nursing homes; Views 

of elderly persons, next of kin and staff members. International Journal of Nursing 

Practice, 13, 46-51. 

Borgenhammar, E. (2005). Tiden, döden och de palliativa intelligenserna. I B. Beck-Friis., & 

P. Strang (Red.), Palliativ medicin (s. 45-55) (3 uppl). Stockholm: Liber.  

Borstrand, I.- B., & Berg, L. (2009). Närståendes erfarenheter av ett palliativt hemsjuk-

vårdsteam. Vård i Norden, 29, (4), 15-19. 

Bräsén, A. (2011). Jag grät när Astrid fick dö ensam. Expressen. Hämtad mars17, 2012,från 

 http://bloggar.expressen.se/medicinbloggen/2011/11/jag-grat-nar-astrid-fick-do-ensam/ 

*Dreyer, A., Førde, R., & Nortvedt, P. (2009). Autonomy at the end of life: life-prolonging 

treatment in nursing homes – relatives´ role in the decision making process. Journal of 

Medical Ethics, 35, 672-677.  

*Dreyer, A., Førde, R., & Nortvedt, P. (2010). Life-prolonging treatment in nursing homes: 

how do physicians and nurses describe and justify their own practice? Journal of Medical 

Ethics, 36, 396-400. 

Dwyer, L.-L., Andershed, B., Nordenfelt, L., & Ternestedt, BM. (2008). Dignity as 

experienced by nursing home stuff. International Journal of Older People Nursing, 4, 

185-193. 

*Elovsson, M., & Boström, B. (2011). Sjuksköterskors upplevelse av smärtbehandling av 

äldre personer i kommunal hälso- och sjukvård. Vård i Norden, 31, 10-15.  

Fastbom, J. (2006). Äldre och läkemedel. Stockholm: Liber.  
Franklin, L.-L., Ternestedt, B.-M., & Nordenfelt, L. (2006). Views on Dignity of Elderly 

Nursing Home Residents. Nursing Ethics, 13, (2), 130-146. 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur. 

Froggatt, K., & Payne, S. (2006).lA survey of end-of-life care in care homes: issues of  

definition and practice. Health and Social Care in the Community, 14,(4), 341–348.  

*Gjerberg, E., Førde, R., Pedersen, R., & Bollig, G. (2010). Ethical challenges in provision of 

end-of-life care in Norwegian nursing homes. Social Science & Medicine, 71, 677-684. 

Glimelius, B. (2005). Kuration eller palliation. I B. Beck-Friis., & P. Strang (Red.), Palliativ 

medicin (s. 15-22) (3 uppl). Stockholm: Liber. 

*Goodridge, D., Bond, B.- J., Cameron, C., & McKean, E. (2005). End-of-life care in a nurs-

ing home: a study of family, nurse and healthcare aides perspectives. International Journal 

of Palliative Nursing, 11, 226-232. 

Hallandsekot ( 2012). Dog utan nattvak. Hämtad mars 17, 2012, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4992186 

*Hov, R., Athlin, E., & Hedelin, B. (2009). Being a nurse in nursing home for patients on the 

edge of life. Scandinavian Journal of Caring science, 23, 651-659. 

http://bloggar.expressen.se/medicinbloggen/2011/11/jag-grat-nar-astrid-fick-do-ensam/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4992186
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4992186


25 (32) 

 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS nr: 1982: 763 ) Hämtad  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/?bet=1982:763 

*Häggström, E., Mamhidir, A.-G., & Kihlgren, A. (2010). Caregivers strong commitment to 

their relationship whit older people. International Journal of Nursing Practice, 16, 99-105. 

ICN:S etiska kod för sjuksköterskor (2005). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

Jakobsson, E., Johansson, T., Persson., & Gaston-Johansson, F. (2006). End-of-life in a   

Swedish population: demographics, social conditions and characteristics of places of death.

 Scandinavian Journal of Caring Science, 20, 10-17.  

*Kaarbø, E. (2010). End-of-life care in two Norweigan nursing homes: family perceptions. 

Journal of Clinical Nursing, 20, 1125-1132. 

Kaasa, S. (2001). Palliativ medicin- en introduktion. I S. Kaasa (Red.), Palliativ behandling 

och vård. Lund: Studentlittertur. 

*Karlsson, I., Nilsson, M., & Ekman, S.-L. (2006). Physicians´  expectations regarding  

registered nurses caring for older people living in sheltered housing, retirement homes and 

group dwelling. Journal of Interprofessional Care, 20, 381-390. 

Lundh, B., & Malmquist, J. (2009). Medicinska ord det medicinska språket: begrepp, 

definitioner, termer (5 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Normann, M., & Fröling, K. (2008). Nära & kära. Att möta och bemöta anhöriga i äldre-

omsorgen. Stockholm: Gothia.  

Polit, D., & Beck, C. (2010). Nursing research apprising evidence for nursing practice 

(7th ed). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Reynolds, K., Henderson, M., Schulman, A., & Hanson, L. (2002). Needs of the Dying in 

Nursing homes. Journal of Palliative Medicine, 5, (6), 895-901. 

*Sainio, J., & Hansebo, G. (2008). Att flytta till sjukhem- en ny fas i livet En intervjustudie. 

Vård i Norden, 28, 27-31. 

Segesten, K. (2006). Att välja modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 85-88). 

Lund: Studentlitteratur.  

Socialstyrelsen (2006). Vård i livets slutskede Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i 

landsting och kommuner. Hämtad www.socialstyrelsen.se   

Socialstyrelsen (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede. Sammanställning av 

aktuell forskning. Hämtad www.socialstyrelsen.se 

Socialstyrelsen (2011a). Tillstånd särskilt boende och bostad med särskild service. 

Hämtad mars, 1, 2012 från http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-sarskilt-boende 

Socialstyrelsen (2011b). Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. 

Primärvårdens och äldreomsorgens uppdrag och insatser. Hämtad www.socialstyrelsen.se 

Socialstyrelsen (2012). Nationella riktlinjer för palliativ vård.  

Hämtad http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/palliativvard 

Socialtjänstlagen 2001:453. Hämtad http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-

453/?bet=2001:453 

SOU 2001: 6. Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut.  

Hämtad http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2782  

Ternestedt, B.-M., & Franklin, L.-L. (2006). Ways of relating to death: views of older people 

resident in nursing homes. International Journal of Palliative Nursing,12, (7), 334-340. 

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. (7 uppl). Stokholm: Nordstedts.  

Vejlgaard, T., & Addington- Hall, J.-M. (2005). Attitudes of Danish doctors and nurses to 

palliative and terminal care. Palliative Medicine. 19, 119-127. 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/tillstand/tillstand-sarskilt-boende
http://www.socialstyrelsen/
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/palliativvard
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2782


26 (32) 

 

 

Wadensten, B. (2005). The content of morning time conversations between nursing home 

staff and residents. Journal of Clinical Nursing, 14, (8b), 84–89. 

WHO. (2010). Hämtad mars, 11, 2012.  http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

WHO.(2011). Palliative care for older people: Better practice. World health organization 

2011. 

*Ågren- Bolmsjö, I., Sandman, L., & Andersson, E. (2006). Everyday ethics in the care of 

elderly people. Nursing Ethics. 13 (3), 249-263. 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


27 (32) 

 

 

Bilaga 1  

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

(Matris med inspiration från Friberg (2006 s.35) 

Författare Titel År, land och 

Tidsskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Dreyer,A., 

Førde, R., 

& 

Nortvedt,P. 

Autonomy 

at the end 

of life: life 

prolonging 

treated in 

nursing 

homes- 

relatives´ 

role in the 

decision 

making 

process. 

 

2009, 

Norway, 

Journal of 

Medical  

Ethics. 

Att undersöka närståen-

des upplevelser i att 

vara vikarierande be-

slutsfattare i processen 

angående behandling i 

livets slut på vård- och 

omsorgsboende. 

.   

Kvalitativ metod. 

Beskrivande innehålls-

analys av transkriberade 

djupintervjuer. 

15 närstående deltog. 

Närstående blev inte tillfrågade om den äldres 

önskningar vid livets slut. De fick inte vara med i 

beslutsprocessen kring vården i livets slut. Men 

om de närstående krävde att vara delaktiga och 

sökte upp personalen fick de delta. Då den närstå-

ende och läkaren vara av olika åsikter om vården, 

skickades den äldre till sjukhus så att någon annan 

fick ta besluten. Närstående kunde utgå ifrån sig 

själva snarare än den äldres önskningar. 

Dreyer, A., 

Førde, R., 

& Nortvedt, 

P.  

Life pro-

longing 

treatment 

in nursing 

homes: 

how do 

physicians 

and nurses 

describe 

and justify 

their own 

practice? 

2010,  

Norway, 

Clinical  

Ethics. 

Att undersöka hur lä-

kare och sjuksköterskor 

skyddar vårdhemspati-

enters autonomi i beslut 

om vård i livets slut 

skede, och hur de moti-

verar sitt arbete.  

 

Kvalitativ, beskrivande 

metod. 

Innehållsanalys av tran-

skriberade djupinter-

vjuer. 

9 läkare och 10 sjuk-

sköterskor deltog.  

Bristande samarbete och få samtal med den äldre 

personen angående livsuppehållande åtgärder, 

trots att läkarna visste att det var av betydelse för 

att minska missförstånd. Läkaren talade hellre 

med närstående om dessa frågor. Sjuksköterskan 

ansåg att hon strävade efter att tillgodose den 

äldre personens behov och att hon kunde förstå 

den äldre personens icke verbala språk.  

 



28 (32) 

 

 

Elovs-

son,,M., & 

Boström, B. 

Sjukskö-

terskors 

upplevelse 

av smärt-

behand-

ling av 

äldre per-

soner I 

kommunal 

hälso- och 

sjukvård.  

2011, 

Sverige, 

Vård I 

Norden. 

Att beskriva vad sjuk-

sköterskor upplever 

påverka smärtbehand-

ling av äldre i kommu-

nal hälso- och sjukvård. 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv innehållsa-

nalys av strukturerade 

telefonintervjuer. 

18 sjuksköterskor del-

tog. 

Läkare var restriktiva med att skriva ut starka 

smärtstillande läkemedel.  

Sjuksköterskan ansåg inte sig ha mandat att införa 

omvårdnadsåtgärder för lyckad smärtbehandling. 

Omvårdnadsåtgärderna prioriterades bort på or-

ganisatorisk nivå av ekonomiska skäl. 

Om personalomsättningen var låg bidrog det till 

bättre smärtbehandling. 

Omvårdnadspersonalen fick hjälp från ett pallia-

tivt team som bidrog till ökad kunskap om smärt-

behandling. Avsaknaden av rutiner och riktlinjer 

försämrade kvaliteten på vården. 

 

Gjerberg,E, 

Førde, R.,  

Pedersen, 

R., & 

Bolling,G. 

Ethical 

challenges 

in the pro-

vision of 

end-of-life 

care in 

Norwe-

gian nurs-

ing homes. 

2010, 

Norway, 

Social 

Science & 

Medicine. 

Att undersöka utsträck-

ning och typ av etiska 

dilemman i vård i livets 

slut så som vårdperso-

nal ser på det, och hur 

de anser att de bättre 

kan klara av de etiska 

dilemmana.  

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär som ana-

lyserades med beskri-

vande statistik. 

Frågeformulären var 

utformade så att möj-

lighet att ge kommenta-

rer som analyserades 

kvalitativt genom tran-

skribering och tematise-

ring. 

664 respondenter från 

olika vård- och om-

sorgsboenden deltog. 

 

Fyra typer av etiska dilemman sågs i studien;  

Begränsad användning av livsuppehållande åtgär-

der.  

Kränkningar mot den äldres autonomi och integri-

tet i vården i livets slut. 

Bristande resurser som avspeglas i kvaliteten av 

vården. 

Närstående och omvårdnadspersonal var inte 

överens. 

All form av vård så som medicinsk, psykosocial 

och omvårdnadsmässig blev bristande då det var 

otillräckligt med resurser eller outbildad personal.  

Goodridge, 

D., 

Bond, B- J., 

Cameron, 

End-of-

life care in 

a nursing 

home: a 

2005, 

Canada, 

International 

Journal of 

Att undersöka familje-

medlemmars, sjukskö-

terskors och vårdperso-

nals perspektiv avse-

Kvalitativ metod. 

Utforskande och be-

skrivande design. 

Semistrukturerade in-

Smärtlindring gavs mer frekvent än vad hjälp för 

andningssvårigheter gjorde. Ångest behandlades 

aldrig. Hur de sista dygnen såg ut, varierade 

mycket för de äldre på vård- och omsorgsboende. 



29 (32) 

 

 

C. 

& 

McKean, E 

study of 

family, 

nurse and 

health care 

aide per-

spectives. 

Palliative 

Nursing. 

ende de sista 72 tim-

marna av de boendes liv 

på ett Kanadensiskt 

vård och omsorgsbo-

ende. 

 

tervjuer som analysera-

des genom tematisering 

av transkriberingarna. 

14 sjuksköterskor, 8 

vårdpersonal 4 famil-

jemedlemmar deltog. 

 

Närstående fick god information kring döendet 

och gott stöd från omvårdnadspersonalen. Även 

att få ge god omvårdnad ansågs betydelsefullt.   

Hov, R., 

Athlin, E., 

& Hedelin, 

B. 

Being a 

nurse in 

nursing 

home for 

patients on 

the edge 

of life. 

2009, 

Norway, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sci-

ence. 

Att få en djupare förstå-

else av hur det är att 
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2010, 
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Journal of 
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Omvårdnadspersonalen kände ett starkt engage-
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att göra gott. De strävade efter att tillgodose de 

äldres behov. När det inte gick uppenbarades en 

känsla av rädsla och skuld. När känslan av enga-

gemang minskade, minskade även vårdandet. Det 

ansågs även vara tidsbrist som orsakade den brist-

fälliga individanpassade omvårdnaden. En önskan 

fanns om att vara mer förberedda och få tillgång 

till mer diskussion om palliativ vård.  
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2010, 
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Journal of 

Clinical 
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hos närstående som 
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hos en anhörig på Vård 

och omsorgsboende. 

Kombinerad metod av 

kvalitativ samt kvantita-

tiv art. 

Strukturerade inter-

vjustudier som analyse-

rades med beskrivande 

statistik genom SPSS 

14. Öppna följdfrågor 

analyserades genom 

tematisering. 

50 närstående deltog. 

 

De närstående upplevde att den äldre personen 

dog med värdighet och respekt. Närstående var 

nöjda med omvårdnaden till stor del. Vissa brister 

fanns i omvårdnaden som exempelvis munvård. 

Smärtlindringen fungerade väl. Det brast i kom-

munikationen och informationen.  

Karlsson,I., 

Nilsson,M., 

& 

Ekman S-L. 

Physi-

cians´ ex-

pectations 

regarding 

registered 

nurses 

caring for 

older peo-

ple living 

in shel-

tered 

housing, 

retirement 

homes and 

group 
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2006, 
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Journal of 

Inter Profes-

sional Care. 

Att belysa betydelsen 

av läkarnas förvänt-

ningar på Sjuksköters-

kan som har ansvar för 

vården av äldre männi-

skor som lever på vård 

och omsorgsboende och 

gruppboende. 

 

En kvalitativ fenomeno-

logisk hermeneutisk 

metod. 

Intervjuer transkribera-

des och analyserades 

strukturerat i tre steg. 

12 distriktsläkare inter-

vjuades.  

 

Läkarna hade en uppfattning om att sjuksköters-

korna arbetade i ett krävande klimat. De förvän-

tade sig att sjuksköterskorna skulle kunna växla 

mellan distans till den äldre personen och att vara 

nära, samt att kunna ta konflikter med närstående 

och vara ett stöd för omvårdnadspersonalen. 

Läkarna ansåg att sjuksköterskorna skulle vara 

deras förlängda arm och kunna fatta självständiga 

beslut. 
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Att flytta 
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2008, 
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Vård i 

Norden. 

Att tolka innebörden av 

att flytta till ett sjukhem 

som det upplevs av bo-

ende. 

Kvalitativ metod.  

Intervjustudier som 

transkriberades och 

analyserades systema-

tiskt genom fenomeno-

logiskt och hermeneu-

tiskt ansats. 

8 deltagare. 

Tillvaron upplevdes av de äldre personerna som 

begränsad på grund av att det fanns ett behov av 

hjälp. Kommunikationssvårigheter i umgänget 

med andra upplevdes också då det var begränsat. 

De boende hade olika behov som inte blev tillgo-

dosedda. Begreppet hem var känsloladdat. Mesta-

dels upplevdes omvårdnadspersonalen som hjälp-

samma men inte alltid. Beslutsfattande kring för-

ändrat boende var för de äldre personerna begrän-

sat. 

 

Ågren-
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Sanman,L., 
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Andersson, 

E. 

Everyday 

ethics in 

the care of 

elderly 

people. 

2006,  

Sweden, 

Nursing 

Ethics. 

Beskriva och tolka den 

etiska miljön på vård 

och omsorgsboende för 

äldre människor, och att 

använda en beslutsfat-

tande modell för att 

analysera specifika 

etiska situationer i 

denna miljö. 

 

Kvalitativ, fenomeno-

logisk metod. 

Observationsstudier på 

ett vård och omsorgs-

boende där det bodde 

12 äldre. Anteckningar 

gjordes under observat-

ionerna som analysera-

des genom innehållsa-

nalys av olika teman. 

 

Den äldre personen och omvårdnadspersonalen 

befann sig inte på samma våglängd, varken i mö-

tet eller i dialogen. Det beskrevs som att vara i 

samma värld utan att mötas. Den boende uttryckte 

sin önskan om saker både verbalt och icke ver-

balt, men önskningarna blev inte tillgodosedda. 

Omvårdnadspersonalen svarade på den äldre per-

sonens frågor, men tog ingen hänsyn till vad den 

äldre personen egentligen ville ha sagt.  
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