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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Av de som dött i Sverige de senaste två åren har cirka 80 procent varit i behov av 

palliativ vård. Genom att fokusera på patienters och närståendes upplevelser av vad som är 

viktigt i livets slutskede så kan en värdig död främjas. Värdighet är ett begrepp som är 

komplext och saknar konsensus inom vården. Det är även ett begrepp som är centralt inom 

vårdvetenskap. Harvey Max Chochinov har skapat en värdighetsmodell för att försöka göra 

begreppet värdighet mer förståligt och utifrån denna modell skapades interventionen 

värdighetsterapi.  

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva hur värdighetsterapi upplevs av patienter och 

anhöriga, samt belysa andra aspekter av värdighetsterapi. 

 

Metod: Den metod som används är litteraturöversikt. Efter systematisk sökning i databaser 

har nio artiklar studerats och dessa artiklar var både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna 

kommer ifrån Australien, Storbritannien, Japan, Danmark, Kanada och USA. Som teoretisk 

utgångspunkt användes de 6:sn och Chochinovs värdighetsmodell.  

 

Resultat: De huvudsakliga resultaten var att värdighetsterapi ansågs ha hjälpt patienter och 

anhöriga. Interventionen är genomförbar men resultaten tyder på att faktorer som kultur, tid, 

kostnad och patientens kognitiva tillstånd måste beaktas. 

 

Diskussion: Det som tas upp i diskussionen är de kulturella aspekterna kring värdighetsterapi, 

hur användbart det är inom vården och om det är samtalet eller arvsdokumentet som stärker 

värdighet. När det kommer till de kulturella aspekterna visade studier på att översättningar 

kunde bli fel och att kulturer kan se olika på vad som är en god död. Att genomföra 

värdighetsterapi tog längre tid än förväntat och den som utförde interventionen måste ha en 

viss kompetens. Detta är något som påverkar användbarheten av värdighetsterapi inom 

vården. 

 

Nyckelord: Värdighetsterapi, palliativ, värdighet 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Of those who died in Sweden over the last two years, about 80 percent were in 

need of palliative care. A dignified death can be promoted by focusing on patients and their 

families feeling of what's important in the end of life. Dignity is a concept that is complex and 

lacks consensus in health care. It is also a concept that is central to the health sciences. Harvey 

Max Chochinov has created a model of dignity trying to make the concept of dignity more 

understandable, and based on this model an intervention was created called dignity therapy. 

 

Aim: The aim of this study is to describe how Dignity therapy is used and evaluated by 

patients, relatives and other aspects of Dignity therapy. 

 

Methods: The method that was used was a literature review. After a systematic search in 

different databases nine articles were studied and these articles were both qualitative and 

quantitative. The articles are from Australia, UK, Japan, Denmark, Canada and the United 

States. As the theoretical framework the dignity model by Chochinov was used.  

 

Results: The main findings were that dignity therapy was considered to have helped patients 

and relatives. The intervention is feasible, but the results suggest that factors such as culture, 

time, cost and patient cognitive state must be considered. 

 

Discussions: Raised in the discussion are the cultural aspects of dignity therapy, how useful it 

is in healthcare, and if it is the conversation or the legacy document that promotes dignity. 

The cultural aspects showed in the studies that the translation could be wrong and that 

different cultures may differ on what is considered a good death. Implementing dignity 

therapy took longer than expected and the caregiver that performed the intervention must be 

skilled. This is something that affects the usability of dignity therapy in health care. 
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1 Inledning 

I samband med vår verksamhetsförlagda utbildning inom somatisk vård kom vi båda i kontakt 

med patienter som befann sig i ett palliativt skede. Detta möte gjorde att vi började fundera 

kring den palliativa vården med fokus på patienten och dennes värdighet. En fråga som då 

väcktes hos oss var hur patientens värdighet kan främjas i livets slutskede. Just värdighet är 

ett begrepp som varit genomgående för oss båda när vi varit i kontakt med patienter och vi har 

upplevt det som ett komplext begrepp. Eftersom värdighet är ett svårdefinierat begrepp såg vi 

denna uppsats som en möjlighet att utforska det djupare. Fokus i vårt examensarbete är hur 

patientens värdighet kan främjas inom den palliativa vården och detta vill vi undersöka med 

hjälp av en modell som syftar till att främja värdighet hos patienter i livets slutskede. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

2.1.1 Statistik och definition 

Ungefär 90000 personer dog år 2010 i Sverige, denna siffra har varit relativt konstant de 

senaste två åren. Av de som dött i Sverige anser Socialstyrelsen (2012) att cirka 80 procent 

har varit i behov av palliativ vård. Vården flyttas mer och mer från sjukhusen till särskilda 

boenden och hemmet och även möjligheterna att få avancerad medicinsk vård i hemmet har 

ökat under de två senaste decennierna (Socialstyrelsen, 2012). 

 Socialstyrelsen (2012) skriver i sina nationella riktlinjer för palliativ vård att WHO 2002 

kom fram till följande definition av palliativ vård: 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 

sjukdomar. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann 

analys och behandling av smärta och andra, psykosociala och existentiella problem 

(World Health Organisation, http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/, 2012) 
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2.1.2 Vårdande 

Vårdande i ett palliativt skede omfattar många aspekter, dels poängteras att stöd är en viktig 

del - stöd i form av information, emotionellt stöd och praktiskt stöd beskrevs som viktiga 

aspekter för att hjälpa patient och närstående att klara av att hantera situationen (Millberg & 

Strang, 2007). Vidare tar Chochinov (2006) upp att när patienten är fysiskt, psykiskt, själsligt 

och emotionellt stöttad av sin familj, vänner och vårdgivare så kan det anses vara en 

meningsfull döendeprocess. Han tar även upp att en god död är en död som är fri från smärta 

och lidande för patienten, familjen och vårdgivare, i överenskommelse med patientens och 

dennes familjs önskan. 

 I enlighet med Chochinov (2006) belyser Millberg och Strang (2007) vikten av att 

fokusera på patienters och närståendes känsla av vad som är viktigt i livets slutskede, då 

detta kan främja en värdig död. Detta är något som Mok och Chiu (2004) bekräftar då de 

skriver att sjuksköterskor med genuint intresse för patientens unika behov kan främja 

patienters upplevelse av att sjuksköterskan har ”gett det lilla extra” i sitt vårdande. Denna 

relation mellan sjuksköterskan och patienterna gav även patienterna en vilja att leva och 

fyllde dem med energi, vilket ledde till ett minskat lidande. 

 Oavsett ålder är människan en unik varelse och den palliativa vården måste anpassas efter 

individen och en stödjande relation med en sjuksköterska kan hjälpa personer att bevara deras 

värdighet (Franklin, Ternestedt & Nordenfeldt, 2006; Milberg & Strang, 2007; Mok & Chiu, 

2004). Sjuksköterskan måste vara öppen och lyhörd i varje unik vårdrelation och Bergdahl, 

Wikström och Andershed (2007) liknar denna relation mellan sjuksköterska och patient med 

den en konstnär använder sig av när denne skapar ett unikt konstverk. 

 Beck-Friss och Strang (2012) skriver att palliativ vård är en aktiv helhetsvård som kräver 

ett sammansatt vårdlag, alltså att det inte är enskilda vårdhandlingar av enskild vårdpersonal 

utan att alla kring patienten jobbar tillsammans i ett team. Målet för vårdteamet är att skapa en 

så god livskvalité som möjligt för både patienten och dennes närstående, och för att kunna 

uppnå detta måste fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tillgodoses. Friedrichsen 

(2012) skriver att sjuksköterskans roll inom den palliativa vården kräver mycket kompetens, 

dels ska sjuksköterskan ha kunskaper inom omvårdnad men även kunna ta del av exempelvis 

forskning inom området palliativ vård. Vidare tar Friedrichsen (2012) upp att en viktig del i 

sjuksköterskans roll inom palliativ vård är den kommunikativa förmågan. För att kunna klara 



  3 (35) 
 

av denna roll behöver sjuksköterskan förutom sin erfarenhetsbaserade kunskap även ha 

teoretisk kunskap inom området.  

 

2.2 Värdighet 

2.2.1 Värdighetsbegreppets komplexitet 

I litteratur som studerats under utbildningen betonas vikten av att som sjuksköterska främja 

patientens och de anhörigas känsla av värdighet (Wiklund, 2009; Santamäki & Dahlqvist, 

2009).  Värdighet kan därmed ses som ett centralt vårdvetenskapligt begrepp. Gallagher 

(2004) skriver att det inte finns någon konsensus av vad värdighet innebär, det finns många 

olika sätt att se på vad begreppet betyder och dess användbarhet. Detta är något som Proulx 

och Jacelon (2004) stärker då de skriver att det inte finns en standardiserat värdig död, utan 

menar att möjlighet till en värdig död är lika individuellt och unikt som patienten själv. Vidare 

anser Gallagher (2004) att när det kommer till värdighet inom vården kan det ses som en hjälp 

att tänka på det utifrån två fundamentala och professionella värden, värdighet kan alltså anses 

vara två-delat, dels ska värdigheten hos andra respekteras samtidigt som man ska respektera 

värdigheten hos en själv. 
Proulx och Jacelon (2004) skriver att döende människor har externa källor av värdighet, 

dessa källor kan antingen stärka eller minska en individs inneboende känsla av värdighet. 

Sådana källor brukar enligt författarna inkludera autonomi, känsla av kontroll, spirituella 

resurser och förberedelse inför döden. Att som sjuksköterska vara öppen och ha en ärlig 

dialog med patienter och närstående där man fokuserar på vad som är viktigt för just den 

individen anser författarna vara viktigt för att stödja en känsla av värdighet inför döden. 
Hos äldre människor kan känslan av värdighet kopplas till kroppsliga attribut (Franklin et 

al. 2006). Förlust av hörsel och syn, känslan av att kroppen förändras och upplevs fulare och 

förlusten av kontrollen av kroppsliga funktioner (exempelvis inkontinens), var någonting som 

deltagarna i studien beskrev som skamfullt och ledde till en ökad känsla av beroende som 

inkräktade på deras värdighet. Författarna belyser vikten av en stödjande attityd från 

sjuksköterskan och närstående vilket de anser stärka chansen att bevara värdigheten hos den 

äldre. 

2.2.2 En värdighetsmodell för döende patienter 

Chochinov, Hack, McClement, Kristjanson och Harlos (2002) sökte i sin studie efter att förstå 

och definiera begreppet värdighet i syfte att utveckla en värdighetsmodell för patienter som är 

dödligt sjuka. Modellen baseras på semi-strukturerade intervjuer med 50 patienter som led av 
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avancerad cancer. Intervjuerna gick ut på att undersöka hur patienterna hanterade sin sjukdom 

och deras syn på värdighet.  

 Författarna beskriver att vården måste utgå ifrån individens behov när det kommer till vård 

vid livets slutskede. Vidare säger de att vårdarens egen uppfattning om värdighet kan ses som 

en vägvisare när de vårdar personer som närmar sig döden. Författarna tar i likhet med 

Gallagher (2004) och Proulx och Jacelon (2004) upp att begreppet värdighet saknar 

konsensus. Chochinov et al. (2002) anser att även fast det finns beskrivningar av begreppet 

värdighet i ordböcker så saknas det definitioner och begreppsbildningar för värdighet inom 

vetenskaplig litteratur. Denna brist på konsensus när det gäller begreppet värdighet ansåg 

författarna kunde leda till stora konsekvenser inom vården och detta ledde dem till att försöka 

beskriva värdighet utifrån obotligt cancersjuka patienters perspektiv. 

 De frågor som ingick i intervjun var följande: (1) i relation till din egen sjukdom, hur 

definierar du begreppet värdighet? (2) vad stödjer din känsla av värdighet? (3) vad 

underminerar din känsla av värdighet? (4) är det några specifika upplevelser som du kan 

minnas där din värdighet äventyrades? (5) är det några specifika upplevelser som du kan 

minnas då din värdighet stöttades? (6) vad skulle behöva hända i ditt liv för att du ska känna 

att du inte längre har en känsla av värdighet? (7) vissa personer känner att ett liv utan 

värdighet är ett liv som inte längre är värt att leva, hur känner du för det? (8) upplever du att 

värdighet är någonting som finns inom dig och/eller är någonting som kan främjas eller tas 

bort av andra? (Chochinov et al. 2002)  

 Utifrån intervjuerna fick författarna ut tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier 

(bilaga 4). Dessa tre huvudkategorier var: (1) Sjukdomsrelaterade bekymmer (illness-related 

concerns) (2) värdighetsbevarande register (dignity conserving repertoire) (3) sociala lager av 

värdighet (social dignity inventory). Dessa kategorier handlar om upplevelser, tillfällen eller 

känslor då värdighet eller brist på värdighet hade en framträdande roll när det kommer till 

patientens närmande död. 

 

2.3 Värdighetsterapi 

I detta stycke kommer vi att beskriva hur Dignity Therapy utvecklades, vad det är för 

någonting och hur det är menat att det ska användas. Fortsättningsvis kommer vi att benämna 

Dignity Therapy som värdighetsterapi. 

 Chochinov (2002) skriver att bevarande av värdighet hos många patienter är kopplat till 

känslan av att någonting av dem själva kommer att leva vidare efter deras död, att bli 
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ihågkommen. Den palliativa vården blir bara bättre och bättre på symtomlindring, vad som 

dock är mindre utvecklat är kunskapen om vilka färdigheter som behövs för att känna igen 

och kunna ge den rätta vården när det kommer till psykosociala, existentiella och själsliga 

aspekter av den döendes upplevelser av att närma sig livets slut (Chochinov, 2006). Detta är i 

linje med vad sjuksköterskans roll går ut på inom palliativ vård (Friedrichsen, 2012). Som 

tidigare beskrivits ska sjuksköterskan vara mottaglig för ny forskning och som Chochinov 

(2006) hävdar krävs en större kunskap inom detta område och modellen som kommer 

beskrivas nedan syftar till att öka denna kunskap och är därför aktuell för sjuksköterskan.  

 Chochinov (2002) beskriver en terapimetod som utgår ifrån den tidigare nämnda premissen 

att värdighet är kopplat till att lämna någonting efter sig. Terapin går ut på att fråga frågor 

(bilaga 3) som är baserade på värdighetsmodellen (bilaga 4) och som fokuserar på saker som 

patienten känner är viktiga och vill att deras efterlevande ska komma ihåg. Värdighetsterapi 

går ut på att patienter intervjuas utifrån dessa frågor och dessa intervjuer spelas in och 

transkriberas och ges sedan tillbaka till patienten. Detta ”manus” (arvsdokument) om 

patientens liv är till för att öka känsla av mening och syfte för den döende och att skapa ett 

bestående arv för patientens nära och kära. Chochinov (2002) skriver att tanken är att 

anhöriga ska ta del av detta dokument men det är patienten som bestämmer om detta ska ske 

eller inte och Chochinov (2006) anser att värdighetsterapin ger patienten en möjlighet att tala 

om sorge-relaterade problem och erbjuder tröst eller vägledning till de efterlevande. 

 Chochinov (2006) skriver att värdighetsterapi inriktar sig på depression och lidande hos 

patienter inom den palliativa vården och den utgörs av frågor som handlar om att ge patienten 

en möjlighet att reflektera över det liv de levt, vad de anser varit viktigast eller mest 

meningsfullt, deras personliga historia och vad de vill föra vidare av den eller saker som de 

anser behöver bli sagda.  

 Chochinov (2006) tar upp att få specifika interventioner som inriktar sig på själsligt eller 

existentiellt lidande för personer som är i livets slutskede har utvecklats och testats. 

Författaren tar upp en studie som gjordes av Cole och Pargament (1999) som handlade om en 

psykoterapeutisk intervention som inriktade sig på själsliga problem hos personer som fått en 

cancerdiagnos. Terapin tar upp fyra problem, kontroll, identitet, relationer och mening. 

Deltagarna i terapin fick reflektera över dessa problem och säga vad de tyckte kunde hjälpa 

dem i dessa områden. Inriktningen i studien handlade mycket om Gud och det är en av 

svagheterna enligt Chochinov (2006) eftersom personer som inte har någon relation till Gud 

därför skulle ha svårt att ha någon nytta av denna intervention. 
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 I sin bok, Dignity Therapy – Final words for final days, nämner Chochinov (2012) att 

innan värdighetsterapi kan utföras är det flera punkter som behöver vara avklarade (s. 74-75). 

- Värdighetsterapi ska förklaras för patienten och han eller hon måste samtycka till att ställa 

 upp. 

- Patienten ska ha fått läsa värdighetsterapi-frågorna (bilaga 3) i förväg. 

- Patienten måste bestämma vem eller vilka som ska vara mottagare av arvsdokumentet. 

- Patienten ska bestämma om denne ska utföra värdighetsterapin ensam eller ha en 

 närstående tillgänglig. 

- Terapeuten måste ha fastställt en ram för intervjun. Vilket innefattar patientens namn och 

 hur denne vill bli tilltalad, ålder, civilstånd, namn och ålder på närstående, patientens yrke, 

 vilken sjukdom denne lider av och vilken insikt de har i sjukdomen. 

- Terapeuten ska även fråga patienten vad denne vill få ut av värdighetsterapin.  

  

Enligt Chochinov (2006) är värdighetsterapin oberoende av att patienten ska ha en speciell 

religion eller tro för att fungera och jämfört med andra terapier är den kortfattad, möjlig att 

göra vid patientens säng och syftar till att beröra både patienten och dennes nära och kära. Det 

är viktigt att den som utför värdighetsterapin inte bara sitter passiv och ställer frågor utan ska 

vara en engagerad och aktiv lyssnare. 

 Utövaren måste alltid få patienten att känna sig respekterad och uppskattade under hela 

processen. Utövaren av värdighetsterapi kan vara en sjuksköterska som genomgått en 

utbildning inom värdighetsterapi och i sitt arbete möter patienter i livets slutskede. 

Värdighetsterapi tar oftast en session på ungefär en timme att genomföra ger patienten en 

chans att prata om vad denne anser är viktigt att få dela med sig av till andra (Chochinov, 

2012). 

 

2.4 Problematisering 

Inom palliativ vård är symtomlindring en stor del och detta är någonting som man bara blir 

bättre och bättre på. Dock innefattar den palliativa vården mer än bara symtomlindring, som 

sjuksköterska måste man också se till patientens psykologiska och existentiella behov. Som 

tidigare nämnt är värdighet ett centralt begrepp inom vårdvetenskap. Värdighetsterapi är en 

modell som är utformad för att främja patientens värdighet i livets slut. Vi vill studera 

forskning kring värdighetsterapi för att få mer kunskap om en intervention som syftar till att 

öka patienters värdighet inom palliativ vård. 
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3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur värdighetsterapi upplevs av patienter och anhöriga, 

samt belysa andra aspekter av värdighetsterapi. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

En vårdvetenskaplig modell som har utvecklats för att stödja patienter i livets slutskede är de 

6 S:n. Utifrån denna modell kommer vi att diskutera vad det är som främjar värdighet i livets 

slutskede. Modellen består av sex områden vilka är: självbild, självbestämmande, sociala 

relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Vi kommer att kortfattat förklara alla 

områden med inriktning på samtalets betydelse för att främja en värdig död (Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

 En patients upplevelse av hälsa, välbefinnande och slutligen en god död grundar sig till 

stor del på vad personen har för självbild. En persons självbild är synonymt med dennes 

identitet. Genom att som sjuksköterska kontinuerligt lyssna till patientens berättelse och förstå 

den utifrån patientens perspektiv möjliggörs det för patienten att bevara en så optimal 

självbild och identitet som möjligt (Ternestedt et al, 2012, s. 59-67). 

 Självbestämmande är ett centralt värde i den tid vi lever i. Författarna skriver att om 

självbestämmande hotas, genom kränkande behandling eller dylikt så liknas det med att 

kränka en persons autonomi och därigenom individens integritet. Författarna skriver att 

patienter och vårdpersonal måste ha en dialog för att patientens autonomi och 

självbestämmande ska kunna bevaras (Ternestedt et al, 2012, s. 69-82). 

 Sociala relationer ser olika ut för olika patienter, de relationer som patienter har kan ge 

möjlighet till spegling och upprätthållande av personens självbild. De sociala relationerna är 

av stor vikt för patientens välbefinnande i livet slutskede, men hur den sista tiden för patienten 

är har också stor inverkan på de närståendes känsla av välbefinnande. Kommunikation är i 

detta avseende av stor vikt för att sociala relationer ska upprätthållas (Ternestedt et al, 2012, s. 

83-93). 

 Symtomlindring inom palliativ vård kan yttra sig på många sätt. Smärta exempelvis kan 

förekomma i flera former, Ternestedt et al. (2012) skriver att smärta kan vara fysisk, psykisk, 

social, andlig och existentiell, och själva upplevelsen av smärta är subjektivt. Vidare skriver 

författarna att genom att lyssna till en patients berättelse och arbeta med ett holistiskt synsätt 
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där kropp och själ är sammanflätat, kan förstå och hantera en patients symtom på flera olika 

plan (Ternestedt et al, 2012, s. 97-110).  

 Sammanhang och Strategier är de två S:n som är till för att identifiera och möta patienters 

existentiella behov. Att se tillbaka på sitt liv genom att berätta om det kan enligt författarna 

skapa en känsla av sammanhang. Författarna skriver att känslor som rädsla, maktlöshet och 

hjälplöshet ofta finns hos döende patienter och samtalet kan vara till hjälp i sådana situationer, 

författarna hävdar dock att det har visat sig att samtal är en bristvara i vårdarbetet (s. 117). 

Genom att få berätta sin livsberättelse kan dock svåra livssituationer resultera i någon form av 

meningsfullhet, författarna hävdar att samtalens betydelse i vården är undervärderat. 

Strategier handlar om att planera för sin stundande död, hur patienten vill att detta ska ske är 

individuellt och sjuksköterskan måste vara lyhörd för patientens önskemål (Ternestedt et al, 

2012, s.113-132). 

 

5 Metod 

5.1 Litteraturöversikt 

Den metod som vi valt att använda oss av är litteraturöversikt. Friberg (2012b, s. 133) skriver 

att en litteraturöversikt handlar om att skapa en översikt över hur kunskapsläget ser ut när det 

kommer till ett visst omvårdnadsrelaterat område, eller gällande ett problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde/kompetensområde. Författaren skriver vidare att det 

finns olika syften med en litteraturöversikt, exempelvis kan ett syfte vara att skapa en översikt 

av forskningsläget som sedan ligger till grund för en problemformulering inför en kommande 

studie eller så kan syftet vara att göra ett fristående arbete för att med grund i litteraturen 

skapa kunskap om ett valt problem. Själva upplägget för en litteraturöversikt är enligt Friberg 

(2012b) att först välja ett fenomen eller område som ska studeras, efter det ska det göras en 

litteratursökning för att få ett grepp om området. När sökningen är gjord och litteratur hittad 

görs avgränsningar till de artiklar/studier som ska vara med i arbete och efter det ska kvalitén 

av studierna granskas. Nästa steg är att analysera studierna och hitta övergripande områden i 

dem och när detta är gjort är det dags att börja med resultatdelen och det är här det som 

kommit fram i analysen av de utvalda studierna ska presenteras under lämpliga rubriker.    

 

5.2 Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar har sökts genom databaserna CINAHL, PubMed, MEDLINE och 

sekundärsökningar har gjorts via GOOGLE. Via MesH fick vi fram sökord som användes till 
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litteratursökning i databaserna, dessa sökord var: palliative care, nursing, end of life care och 

dignity. Vi har även använt oss av Chochinov samt Dignity Therapy som sökord. I 

sökmatrisen (bilaga 1) finns alla sökord, databaser samt begränsningar redovisade för de 

artiklar som använts i examensarbetet. De avgränsningar som gjordes i sökningen var årtalen 

mellan 2004 och 2013, att artiklarna skulle handla om människor, att artiklarna skulle vara på 

engelska eller svenska och att de var peer reviewed. När vi fick fram de artiklar som vi fann 

intressanta började vi med att läsa sammanfattningen på dessa och utifrån det som vi fick 

fram där valde vi ut de artiklar som vi ansåg relevanta till vårt syfte.   

 

5.3 Urval 
Av de resultatartiklar som vi hittade var Harvey Max Chochinov författare eller medförfattare 

i fem av nio artiklar. Det var två artiklar som utgick ifrån Storbritannien, tre artiklar utgick 

ifrån Kanada och Australien, en som utgick ifrån Japan, en som utgick ifrån Danmark, en som 

utgick ifrån Kanada, Australien och USA och slutligen var det en artikel som utgick ifrån 

USA.  De flesta artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa. De perspektiv som förekom i 

artiklarna var patientperspektiv (både patienter inom palliativ vård och boende på vårdhem), 

anhörigperspektiv och vårdarbetares syn på värdighetsterapi som modell. Den vanligaste 

urvalsgruppen när det kom till patienter var de som hade en cancerdiagnos, hade mindre än 

sex månader kvar att leva och inte hade någon kognitiv begränsning. (se resultatmatris, bilaga 

2). 

 

5.4 Analys 

I analysen av de artiklar som vi hittade började vi med att läsa artiklarna var för sig och stryka 

under med markeringspenna den information som vi fann intressant för att få en uppfattning 

om av vad artiklarna handlade om. Sedan jämförde vi vad vi hade kommit fram till för att få 

en enad syn på vad artiklarna innehöll för data. Efter att vi gjort detta översatte vi alla 

resultatartiklar till svenska för att få en ännu tydligare bild över vad de innehöll. Detta gjorde 

vi genom att vi satt tillsammans och gick igenom artiklarna och översatte dem mening för 

mening, sedan sammanflätade vi de resultat som vi hittade i artiklarna och sammanställde 

detta till kategorier och underkategorier. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med hur 

Friberg (2012a) beskriver hur en analys ska gå till. 
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5.5 Etik 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att när en litteraturstudie görs bör vissa 

överväganden göras och dessa råd har vi följt i examensarbetet. Det är viktigt att välja studier 

som har tillstånd från en etisk kommitté eller som redovisat noggranna etiska övervägande, 

studien ska ha redovisat alla artiklar som ingått i litteraturstudien samt presenterat alla 

resultat, både de som stödjer och de som inte stödjer frågeställningen (s. 77). Alla de artiklar 

som vi har valt har blivit godkända av en etisk kommitté. Vi som författare har även 

reflekterat över vårt språk då de artiklar vi använt oss av varit på engelska och vi har översatt 

detta till svenska, det kan finnas brister i denna översättning då engelska inte är vårt 

modersmål. Vi har även reflekterat kring den text vi skrivit så att vi inte plagierar någon 

annan författare.   

 

6 Resultat 

Resultaten utmynnade i tre kategorier med tillhörande underkategorier. Kategorierna är: 

Patienters upplevelser av värdighetstrapi, anhörigas syn på värdihetsterapi och faktorer som 

påverkar värdighetsterapi. 

 

6.1 Patienters upplevleser av värdighetsterapi 

Ï de studier som vi har studerat visades det hur värdighetsterapi påverkade patienterna. Dessa 

resultat kommer att redovisas i tre underkategorier där patienternas syn på arvsdokumentet,  

 

6.1.1 Patienters syn på arvsdokument 

I Hall, Goddard, Speck och Higginson (2012) studie ansåg gruppen som genomgick 

värdighetsterapi att arvsdokumentet var användbart och det gjorde att de kände sig viktiga, 

men på grund av kognitiva svårigheter så fanns det ofta mindre fel i dokumenten som berodde 

på minnessvårigheter. Vissa deltagare var dock väldigt neutrala till arvsdokumentet, detta på 

grund av att de hade svårt att läsa (dålig syn) eller blev trötta av att läsa. Deltagarna i studien 

visade delade uppfattningar om dokumentet och hur det skulle påverka deras familjer. I 

allmänhet uppskattades tillfället att få påminna sina nära och kära om positiva aspekter i 

deltagarnas liv och vissa trodde att detta skulle förbättra deras kommunikation med anhöriga.  

 Vidare tar Hall et al. (2012) upp att det var ovanligt att deltagarna pratade om döden men 

en av dem trodde att dokumentet skulle vara till hjälp på dennes begravning. Andra deltagare 

upplevde att dokumentet skulle kunna skapa problem för mottagaren, exempelvis om ett 
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gammalt familjebråk togs upp och andra kände att dokumentet inte skulle vara av intresse för 

de anhöriga. Noterbart är att trots att ett av värdighetsterapins syfte är att hjälpa människor att 

hantera frågor som handlar om att lämna efter sig ett arv (hur man blir ihågkommen, vad man 

gjort och vill föra vidare) så var det bara en av deltagarna som ansåg att arvsdokumentet 

skulle bidra till att han skulle bli ihågkommen av de kommande generationerna efter sin död.  

 I Hall, Goddard, Opio, Speck och Higginson (2011) och Hall et al. (2012) skriver 

författarna att i studierna fungerade arvsdokumenten som något som ökade kommunikationen 

och bidrog till att deltagarna tänkte tillbaka på sitt liv. Detta stämmer överens med 

Chochinov, Hack, Hassard, Kristjanson, McClement och Harlos (2005) studie där deltagarna 

ansåg att arvsdokumentet var en viktig del av värdighetsterapin eftersom det hjälpt dem att 

bearbeta gamla minnen, tankar och känslor och de fick en känsla av att bidra med något 

viktigt. En kvinna i studien nämnde att hon fick upp ögonen för hur mycket hon verkligen 

hade åstadkommit i sitt liv tack vara värdighetsterapin (Chochinov et al, 2005, s. 5523) 

 

6.1.2 Effekter av värdighetsterapi 

Chochinov et al. (2005) fann att av de 100 som genomförde studien rapporterade 91 % att de 

kände sig nöjda eller mycket nöjda med värdighetsterapin, 86 % tyckte att interventionen var 

nyttig eller mycket nyttig och 76 % av deltagarna rapporterade att deras känsla av värdighet 

hade ökat. Studien visade att 68 % av deltagarna ansåg att värdighetsterapi hade ökat deras 

känsla av mening och 67 % indikerade att interventionen hade ökat deras känsla av betydelse. 

Vidare skriver författarna att efter att värdighetsterapi genomförts så rapporterade deltagarna 

att deras lidanden och nedstämdhet hade minskat avsevärt, interventionen bidrog även till en 

ökad känsla av värdighet hos deltagarna.  

 Ett annat mål som författarna hade med studien var att undersöka känslan av hopplöshet, 

viljan att dö, oro, vilja att leva och självmordsbenägenhet. Resultatet visade ingen betydande 

skillnad mellan mätvärdena före och efter interventionen. Detta beror enligt författarna på att 

deltagarna närmar sig döden och då är det naturligt att känslan av välbefinnande och 

livskvalité minskar i takt med att allmäntillståndet försämras. De patienter som innan 

värdighetsterapi genomfördes rapporterade att de hade mer besvär gällande det psykosociala 

ansåg att nivån av värdighet, lidande, livskvalitén, tillfredställelse med livskvalitén och 

själmordsbenägenhet förbättrats, därför ansåg författarna att dessa hade extra nytta av 

interventionen. 

 McClement et al. (2007) tar upp att värdighetsterapi kan erbjuda en möjlig bro mellan 

patienten och den efterlevande familjen som i sin tur kan erbjuda tröst och stöd för familjen i 
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sorgearbete. Detta är i likhet med de resultat som Chochinov et al. (2011) fick, vilket visade 

på att den grupp som hade fått värdighetsterapi till en högre grad ansåg att behandlingen hade 

ändrat på hur deras familj såg och uppskattade dem samt att det hade varit till hjälp för 

familjen. Även Hall et al. (2011) beskriver att patienter uppger att interventionen har hjälpt 

deras familjer. Chochinov et al. (2005) tog upp att en stor del av patienterna som deltog i 

studien (81 %) ansåg att värdighetsterapi skulle, eller redan hade varit till hjälp för deras 

familj. 

 Hall et al. (2011) som i sin studie bedömt ifall värdighetsterapi är genomförbart och den 

potentiella effekten när det kommer till äldre människor som bor på vårdhem, kom fram till 

att effekten gällande värdighetsterapi inte visade någon större skillnad mellan gruppen som 

fick värdighetsterapi och kontrollgruppen. Dock var de som fick värdighetsterapi mer positiva 

till deltagandet i studien än kontrollgruppen och dessa deltagare upplevde i högre grad än 

kontrollgruppen att deras liv var mer meningsfullt, att de fått en ökad känsla av mening, 

minskat lidande och att deras vilja att leva ökat tack vare att de deltog i studien. Författarna 

fann ingen skillnad i oro eller livskvalité mellan de olika grupperna vid något tillfälle, 

noterbart är att båda grupperna hade reducerad värdighetsrelaterad oro vid uppföljningen efter 

åtta veckor. Hall et al. (2012) skriver att de som ansågs lämpliga kognitivt för interventionen 

beskrev fördelar med värdighetsterapin som exempelvis en ökad känsla av stolthet och 

hoppfullhet. 

 När det kom till de primära resultaten gällande oro och ångest före och efter studien skriver 

Chochinov et al. (2011) att inga signifikanta skillnader hittades mellan de tre olika grupperna 

som undersöktes. Studien visade på skillnader mellan de olika grupper när det kom till de 

sekundära resultaten av studien. Här visade patienterna som hade fått värdighetsterapi att 

behandlingen hade ökat deras livskvalité och känsla av värdighet. De som fick 

värdighetsterapi upplevde ett ökat själsligt välmående jämfört med de som fick den 

personcentrerade vården och patienterna som fick värdighetsterapi upplevde mindre 

nedstämdhet och depression jämfört med de som fick standardiserad palliativvård. 

 Enligt Hall et al. (2012) beskrev många av de som genomgick värdighetsterapi att terapin 

hade hjälpt dem att få tillbaka bortglömda minnen, både bra och dåliga. Värdighetsterapi 

hjälpte dem att lösa problem och gjorde att de kunde fokusera mer positivt på livet. Vissa 

deltagare som fått värdighetsterapi uttryckte att de inte fått hjälp med sina huvudproblem, som 

exempelvis förlust av frihet, förlust av funktion eller orossymtom. En av deltagarna som fått 

värdighetsterapi sa att ”det finns inget botemedel mot ålderdom”. Författarna poängterade 

även att vårdarens inverkan var särskilt tydlig då flera av deltagarna i studien uppskattade 



  13 (35) 
 

besöken av terapeuterna som utförde värdighetsterapi. Detta kan enligt författarna relateras till 

temat care tenor i Chochinovs värdighetsmodell (se bilaga 4) som ligger till grund för 

värdighetsterapi, noterbart är dock att författarna hade problem med att finna resterande 

kategorier ifrån värdighetsmodellen.  

 Det faktum att de boenden gillade besöken av terapeuten kan ses som något positivt med 

interventionen men det terapeutiska syftet med värdighetsterapi är inte enbart att beskriva 

minnen utan att personen ska vara engagerad i minnen som har fokus på positiva 

åstadkommanden. Man kan dock inte förkasta interventionens fördelar för de som deltog i 

studien då de kände att de bidrog till någonting viktigt när de deltog (Hall et al. 2012). 

 Montross et al. (2011) skriver att värdighetsterapin bidrog till att alla patienter i studien 

reflekterade över kärlek och saker som de lärt sig genom livet. Över 90 % av patienterna 

diskuterade de roller som har definierat dem i livet, deras åstadkommanden, vilka 

karaktärsdrag de ansåg att de hade och de tillfällen de känt att de varit viktiga eller betytt 

någonting. Ungefär lika stor del av patienterna reflekterade över sina ouppklarade affärer där 

en känsla av ånger var den största delen. Mer än 75 % av patienterna uttryckte i studien sina 

drömmar och hopp för sina nära och kära och nästan lika många diskuterade hur de hade 

överkommit svårigheter i sina liv. Dessa utmaningar löstes oftast genom hårt arbete vilket i 

sin tur gav en känsla av stolthet, motståndskraft och möjligheten att utmana sina gränser. 

Slutligen erbjöd 67 % av patienterna vägledning till sina nära och kära.               

 Hack et al. (2010) skriver att analyserna av värdighetsterapi-intervjuerna visade att de 

döende patienternas reflektioner är kopplade till deras kärnvärden och ett kärnvärde är enligt 

författarna ett värde som definierar och genomsyrar personens liv. De flesta intervjuerna 

innehöll två eller tre kärnvärden. Det vanligaste kärnvärdet i intervjuerna var kopplat till 

familjen (92 %). Alla patienter rapporterade dock inte att de hade starka familjeband, men det 

fanns en önskan om en enad och stödjande familj, alltså fanns det inte bara positiva aspekter i 

det värdet. Det näst vanligaste kärnvärdet var njutning (pleasure) (36 %) som kan förklaras 

med att många av patienterna tillbringade sin fritid med tillfredsställande aktiviteter. Det 

tredje mest rapporterade kärnvärdet handlade om omsorg (32 %) och det uttrycktes oftast som 

att älska eller ge någonting till andra människor. En känsla av att ha åstadkommit någonting 

var ett kärnvärde för 26 % av patienterna, vad som åstadkommit är väldigt individuellt men de 

som hade detta som ett kärnvärde betonade vikten av vad de åstadkommit i sina liv. Exempel 

på åstadkommanden som patienterna tog upp var att få ett erkännande genom sitt jobb. Cirka 

en fjärdedel av patienterna tog upp kärnvärdet sann vänskap, vilket handlade om att själv ha 

varit en god vän till någon och att ha haft goda vänner runt omkring sig. Det sista kärnvärdet 
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som hittades var att patienterna kände att de levt ett gott liv med möjligheten att uppleva 

många olika saker. 

 

6.2 Anhörigas syn på värdighetsterapi 

McClement, Chochinov, Hack, Hassard, Kristjanson och Harlos (2007) som undersökte 

anhörigas perspektiv på värdighetsterapi, fann att 95 % av de anhöriga ansåg att 

värdighetsterapi hade hjälpt patienten. De anhöriga såg värdighetsterapi framförallt som ett 

verktyg som hjälpte patienterna att delge sina känslor i en trygg miljö. Enligt McClement et 

al. (2007) sa en dotter följande om sin mamma (egen översättning) ”Mamma var väldigt 

emotionellt stängd och hade stora svårigheter att uttrycka sina känslor. Detta gav henne ett 

tillfälle att göra så utan att känna sin sårbar” (s. 1078).  

 McClement et al. (2007) skriver att 78 % av de anhöriga rapporterade att värdighetsterapin 

ökade patientens känsla av värdighet, 72 % att patientens känsla av mening ökade, 65 % att 

värdighetsterapin hjälpte patienterna att förbereda sig inför döden, 65 % att interventionen var 

minst lika viktig som andra aspekter i patientens vård och 43 % ansåg att värdighetsterapin 

minskade patientens lidande. Enligt de anhöriga gav värdighetsterapin patienten tillfälle att 

reflektera över sitt liv och på så sätt komma att uppskatta sina åstadkommanden och vad som 

varit meningsfullt i livet. En annan positiv effekt av värdighetsterapin var enligt de anhöriga 

att patienten fick lämna efter sig ett arv till nuvarande och kommande generationer och detta 

hjälpte de anhöriga i sorgearbetet. I studien fann man att 95 % av de anhöriga rapporterade att 

de skulle rekommendera värdighetsterapi till andra patienter och familjer som är i samma 

situation men även fast feedbacken mestadels var positiv så kunde viss information från 

arvsdokumenten ses som sårande för patientens anhöriga. 

 

6.3 Faktorer som påverkar värdighetsterapi 

Under denna rubrik kommer resultat som relaterar till värdighetsterapi och dess användbarhet 

presenteras. Faktorer som kultur, sjukdom, kognitiva begränsningar, tid och kostnad kommer 

att tas upp.   

 

6.3.1 Kulturens betydelse för värdighetsterapi 

Vi fann två artiklar där det kom fram att kulturen spelade en viss roll i hur värdighetsterapi 

mottogs av patienter och vårdpersonal. Dessa två artiklar skilde sig från de övriga som 
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hittades, då författarna till dessa artiklar anser att värdighetsterapi måste anpassas efter den 

rådande kulturen för att få en så god effekt som möjligt. 

 I en studie av Houmann, Rydahl-Hansen, Chochinov, Kristjanson och Groenvold (2010) 

kom det fram att vårdpersonalen som intervjuades både hade positiva och negativa reaktioner 

på hur frågeprotokollet var utformat inom värdighetsterapi. De positiva reaktionerna var att 

frågorna uppfattades som relevanta och viktiga. De negativa kommentarerna delades in i sex 

kategorier, (1) frågorna berörde existentiella frågor som ansågs för konfronterade, här antyder 

författarna att det var terapeuten som ansåg att det var jobbiga frågor, exempelvis ställdes 

frågan: When did you feel most alive? (bilaga 3) till endast fyra personer (2) kognitivt 

utmanande frågor (3) kulturellt oacceptabelt självhyllande, (författarna refererar här till 

jantelagen) (4) vissa frågor ansågs vara för lika varandra (5) olämpliga ord eller fraser i 

frågorna - i översättning av frågorna från engelska till danska fick orden en annan innebörd. 

(6) störande/inkräktande på andras liv - vårdpersonalen ansåg att arvsdokumentets innehåll 

kunde ha stressande effekt för mottagaren av dokumentet om det blev en massa ”måsten”. 

 Houmann et al. (2010) skriver att patienterna svarade på de flesta frågorna utan att tveka, 

vilket tyder på att frågorna var lätta att förstå, dock kunde patienter ha problem med vissa 

frågor. Exempelvis handlade en fråga om vilka delar av patientens liv som var viktiga och här 

hade patienterna svårt att välja vad de skulle fokusera på. Som vi tidigare nämnt tog 

vårdpersonalen upp självhyllande som ett möjligt hinder inom värdighetsterapi och detta var 

någonting som patienterna hade svårt för. Författarna gjorde ett försöka att ändra ordet 

”accomplishment” till ”happy with” i förhoppning att fler skulle kunna svara på frågan som 

löd ”what are your most important accomplishments, and what do you feel most proud of”. 

Trots denna ändring fann vissa patienter det svårt att svara på denna fråga och åtta patienter 

kände endast stolthet i relation till sina barn. 

 Författarna skriver vidare att patienterna uttryckte att ett par fraser var olämpliga, 

exempelvis ansåg en patient att ”most alive” ledde honom att prata om sin ungdom som han 

inte tyckte var relevant i detta avseende. Två patienter ansåg att frasen ”words of guidance” 

var olämplig, eftersom de ogillade tanken på att säga åt andra vad de skulle göra. Fem 

patienter reagerade på ”instructions” eftersom de tyckte att det inkräktade på den fria viljan. 

Fem av patienterna hade svårt att relatera till titeln Dignity Therapy, till exempel sa en att 

denne inte strävade efter värdighet. Houmann et al. (2010) menar att de visat att 

värdighetsterapi är genomförbart i Danmark, dock visar studien på att vissa förändringar 

behöver göras framförallt gällande den språkliga översättningen. 
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 Akechi, Akasawa, Komori, Morita, Otani, Shinjo, Okoyama och Komayashi (2012) gjorde 

en studie som undersökte om det var genomförbart att utföra värdighetsterapi på 

cancerpatienter som vårdades i ett palliativt skede i Japan. I denna studie så var det en stor 

andel som vägrade delta och därför gick det inte att genomföra hela studien. Författarna tar 

upp att deras resultat har att göra med kulturella skillnader, vilka är, tolkningen av frågorna 

och vad en god död innebär för den Japanska befolkningen. Detta resultat kan liknas med det 

som Houman et al. (2010) fick fram i sin studie och Akechi et al. (2012) drar slutsatsen att 

även då många vägrade värdighetsterapi i deras studie, så kan denna intervention vara av nytta 

för patienter som vill lämna ett arv efter sig. 

 

6.3.2 Begränsningar relaterade till patientens tillstånd 

Resultatet i flera av studierna visade att en stor del av bortfallet berodde på att patienter blev 

för dåliga för att kunna delta och genomföra hela interventionen. Houmann et al. (2010) fann 

att på de palliativa avdelningarna kunde de flesta patienterna delta i studien till skillnad från 

canceravdelningen där det bara var två av 29 patienter som var förmögna att delta. Detta 

berodde på att många på canceravdelningen var för sjuka för att kunna delta. I den studie som 

Chochinov et al. (2005) gjorde var det från början 181 patienter som var tänkta för studien 

men i slutändan var det 100 av dessa som genomförde hela studien, 50 av de 181 dog eller 

försämrades så pass mycket att de inte kunde delta i studien. I Montross, Winters och Irwin 

(2011) studie så avled 20 % av de 110 tänkta deltagarna innan arvsdokumenten var färdiga. 

 Noterbart är att i flera av studierna (Chochinov et al. 2005; Hack, McClement, Chochinov, 

Cann, Hassard & Kristjanson, 2010; Houmann et al. 2010; Chochinov, Kristjanson, Breitbart, 

McClement, Hack, Hassard & Harlos, 2011) var ett av kriterierna att patienterna inte fick ha 

någon kognitiv nedsättning för att inkluderas i studien. Montross et al. (2011) hade i sin studie 

110 remisser för värdighetsterapi men bara 27 genomförde hela frågeprotokollet (bilaga 3), 23 

% av de som fick remiss till värdighetsterapi var oförmögna att delta i studien på grund av 

kognitiva eller fysiska begränsningar. I Hall et al. (2011;2012) var ett av kriterierna att 

patienten inte fick ha någon större kognitiv nedsättning. Författarna i dessa studier fann det 

svårt att genomföra värdighetsterapi på de deltagare som hade kognitiva begränsningar. Enligt 

Hall et al. (2011) var det genomförbart att ge värdighetsterapiterapi till äldre människor på 

vårdhem men majoriteten av de boende på vårdhemmen kunde inte delta i studien på grund av 

kognitiva begränsningar. 

 Hall et al. (2012) anser att värdighetsterapi i sin nuvarande form inte är lämplig för 

personer med kognitiv nedsättning dock anser de att det är möjligt för personer med en lätt 
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kognitiv nedsättning och deras familjer kan dra fördel av en modifierad typ av 

värdighetsterapi där familjemedlemmar hjälper till vid intervjun. Även Montross et al. (2011) 

nämner att en modifierad design på frågorna kan vara till hjälp för patienter med större 

begränsningar eller snabb sjukdomsförsämring.  

  

6.3.3 Tid och kostnad för värdighetsterapi 

Värdighetsterapi beskrivs av Chochinov (2012) som en kortfattad intervention som ska vara 

lätt att genomföra men i två studier om värdighetsterapi undersöks hur mycket tid som 

egentligen behövs för att genomföra interventionen och hur mycket det kostar. 

 Montross et al. (2011) tar upp att medelvärdekostnaden för översättning av patienternas 

intervjuer var 55,94$ med en vidd från 27$ till 143,75$. Medelvärdet när det kom till antal 

sessioner var fyra stycken och forskaren spenderade i medel 380 minuter per patient på att 

färdigställa värdighetsterapidokumentet, med en vidd från 220 till 600 minuter. I medel 

innehöll patientens slutgiltiga dokument svar på fem frågor utav de tolv som finns i 

frågeprotokollet. Författarna nämner att de i denna studie fann att kostnaden för 

interventionen var acceptabel men att fler studier kring kostandseffektiviteten måste göras.  

 Hall et al. (2011) skriver att värdighetsterapi tog mer tid än de hade förväntat sig, de 

nämner att det krävdes flera besök innan deltagarna var nöjda med sina arvsdokument. I 

denna studie var medeltiden för att färdigställa dokumenten 730 minuter. Detta är nästan 

dubbelt så lång tid som det tog för Montross et al. (2011) och det förklaras med att Montross 

et al. (2011) inte räknar in den tid det tog att redigera arvsdokumenten. Hall et al. (2011) 

bekräftar det Montross et al. (2011) skriver att det behövs mer forskning för att fastställa 

kostnadseffektiviteten för värdighetsterapi.    

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Den metod som vi valde för examensarbetet var en litteraturöversikt, detta eftersom vi ville se 

vad som fanns skrivet om värdighetsterapi. Vi anser att denna metod passar till vårt syfte 

eftersom värdighetsterapi kan ses som ett avgränsat område och genom examensarbetet har vi 

skaffat oss en överblick över detta. 

 De artiklar vi har valt till resultatet har alla undersökt värdighetsterapi inom olika 

kontexter. Styrkan i våra artiklar ligger i att det är flera olika perspektiv som har studerats 

utifrån värdighetsterapi. Det som skulle kunna ses som en svaghet med de valda artiklarna är 
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att många har samma författare och urvalsgrupper. Vi hade i litteratursökningen svårigheter 

med att hitta tillräckligt med resultatartiklar där just värdighetsterapi studerats men detta 

skulle också kunna ses som en styrka då den forskning vi hittat är aktuell och området 

värdighetsterapi är idag relativt outforskat. De artiklar vi har studerat har haft deltagare från 

främst västerländska kulturer och detta skulle kunna ses som ännu en svaghet.  

 Vi har läst alla resultatartiklar och analyserat dem tillsammans för att få en övergriplig och 

gemensam bild över dem. I analysarbetet översattes artiklarna från engelska till svenska vilket 

resulterade i de kategorier som resultatet visar. Vi anser att översättningsarbetet ledde till en 

bra överblick av de huvudsakliga resultaten av artiklarna och därigenom fick vi fram olika 

kategorier.  En svaghet med översättningen är att vi inte har engelska som modersmål och vid 

vissa tillfällen fanns det svårigheter i att översätta texten. Då användes engelska ordböcker 

som hjälpmedel. 

 Artiklarna i resultatet är till största del från medicinsk litteratur, vi som författare har 

reflekterat över detta och kommit fram till att dessa artiklar och de resultat som visas är av 

vikt för sjuksköterskor inom palliativ vård. Artiklarna tar upp hur värdighetsterapi upplevs av 

patienter, anhöriga och vårdpersonal och vilken effekt det har på en värdig död. Det är även 

sjuksköterskor som varit författare och medförfattare till vissa artiklar (Hack, Kristjansson 

och McClement). Ämnets aktualitet och relevans för vårdvetenskap kan även stärkas via 

mailkontakt med Olav Lindqvist (legitimerad sjuksköterska, Phd, Karolinska institutet) som 

skriver att värdighetsterapi har undersökts inom kontexten avancerad palliativ hemsjukvård, 

dock har detta inte publicerats ännu. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

De huvudsakliga resultaten var att värdighetsterapi ansågs ha hjälpt patienter och anhöriga. 

Interventionen är genomförbar men resultaten tyder på att faktorer som kultur, tid, kostnad 

och kognitivt tillstånd måste beaktas.  I denna del kommer vi att diskutera det vi anser är 

intressant med våra resultat. Diskussionen kommer belysa vissa underkategorier i Chochinovs 

värdighetsmodell som värdighetsterapin bygger på och vi kommer även diskutera fynden 

utifrån den teoretiska utgångspunkten. Det som vi valt att diskutera är hur den kulturella 

aspekten påverkar värdighetsterapi, hur man som sjuksköterska kan använda sig av 

värdighetsterapi inom vården och vad det egentligen är som stärker värdighet, är det mötet 

mellan patienten och sjuksköterska eller är det någonting annat.   
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7.2.1 Kulturella aspekter 

Ett fynd i resultatet var att kultur har en stor inverkan på om värdighetsterapi är genomförbart 

eller inte. I Danmark visade det sig att översättningen av frågeprotokollet ledde till att 

patienterna tolkade frågorna på ett annat sätt och att de i vissa fall inte fann dem relevanta. 

Resultaten visade också på att olika kulturer har olika sätt att se på en värdig död, exempelvis 

så ser man i Japan en värdig död som någonting som är kopplat till att inte prata om döden så 

därför vägrade många att delta i studien (Houmann, 2010; Akechi, 2012).  

 Värdighetsterapi grundar sig på den empiriska modellen om värdighet (Chochinov, 2002) 

och denna modell har testats på flera olika kulturer och visat sig vara applicerbar. Exempelvis 

använder sig Doorenbos, Wilson, Coenen och Borse (2006) av värdighetsmodellen som ett 

ramverk i sin studie om indiska sjuksköterskors syn på värdighet och författarna nämner att 

fynden resulterar i alla huvudkategorier som finns i värdighetsmodellen. Det som kom fram 

var att en värdig död har olika innebörd i olika kulturer, detta är något som flera författare 

stödjer (Pleschberger, 2007; Hall, Longhurst och Higginson, 2009). Exempelvis visade det sig 

i Doorenbos et al. (2006) att en värdig död är starkt kopplat till religionen och det spirituella 

för indiska sjuksköterskor och sjuksköterskorna i denna studie använde sig av vårdhandlingar 

för att främja detta. Detta kan kopplas till de två S:n självbild och sociala relationer där 

Ternestedt et al. (2012) hävdar att en patients självbild kan stärkas genom att som 

sjuksköterska aktivt lyssna till dennes berättelse och förstå vad patienten upplevt vara viktigt i 

sitt liv. Genom en social relation med patienten så kan sjuksköterskan främja bibehållandet av 

patientens självbild.  

 En värdig död har skilda fokus beroende på vilken kultur man ser det ifrån och de flesta 

studier som vi hittat kring värdighetsterapi har studerat applicerbarheten i USA, Australien 

och Storbritannien. Det är även samma författare till många av dessa studier och många av 

studierna bygger på samma urvalsgrupper. Detta är en faktor som Houmann et al. (2010) 

reflekterat kring och de anser att värdighetsterapi behöver mer forskning på en bredare 

population. Då man redan sett problem gällande den språkliga översättningen och synen på en 

god död i forskning gällande värdighetsterapi så är det rimligt att anta att det även i andra 

kulturer skulle kunna finnas ytterligare synpunkter gällande applicerbarheten av denna 

intervention. 
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7.2.2 Användbarhet inom vården 

Värdighetsterapi beskrivs i flera av våra studier som en intervention som är lätt att genomföra, 

terapin ska inte ta lång tid och den ska kunna genomföras vid patientens säng. Det vi funnit i 

våra resultat är att värdighetsterapin tagit längre tid att genomföra än vad som varit förväntat 

och för att patienten ska anses vara lämplig ska denne helst inte lida av någon kognitiv 

begränsning. 

 Om vi först tar och ser till tidsaspekten har vi båda erfarenhet från våra 

verksamhetsförlagda utbildningar att man inte har så mycket tid för varje patient. 

Värdighetsterapi beskrivs som en intervention som inte ska kräva mycket tid, men utifrån 

resultaten visar det sig att det kan i medel ta upp till tolv timmar från första intervjun tills dess 

att patienten får sitt arvsdokument (Hall et al. 2012). Detta resultat bygger på patienter som 

haft vissa svårigheter med exempelvis minnet och synen. Tidsaspekten redovisas i en studie 

där kognitiv begränsning är ett exklusionskriterium och där tog det i medel lite över sex 

timmar att genomföra värdighetsterapin. Dock har man inte mätt tiden på samma sätt i dessa 

studier. Det vi har funderat kring är frågan om hur tidseffektiv värdighetsterapi verkligen är 

då det är så få studier som tar upp detta i sina resultat. Chochinov med flera hävdar att 

värdighetsterapi är en kortfattad intervention och enligt Chochinov (2012) ska det räcka med 

en session på en timme för att genomföra värdighetsterapin (i undantagsfall kan det krävas 

två), men i de studier som vi tittat på varierade antalet sessioner mellan två och sju (Hall et al. 

2011; Montross et al. (2011). I de resultat vi hittat gällande tiden är det transkriptionen och 

redigeringen (tid som terapeuten måste avsätta) av arvsdokumentet som tar mest tid. Detta är 

någonting som Chochinov med flera inte har tagit i beaktning i sina studier och vissa 

författare (Montross et al. 2011; Hall et al. 2011) anser att det är en viktig faktor som man 

måste ta hänsyn till för att kunna se om interventionen är genomförbar eller inte.  

 I flera av resultatstudierna så nämner författarna att de sjuksköterskor som ska genomföra 

interventionen ska ha erfarenhet inom palliativ vård och oftast måste de genomgå en 

utbildning gällande värdighetsterapi. Frågan är då om värdighetsterapi verkligen är en 

intervention som är lätt att genomföra då det verkar som att man som sjuksköterska måste 

uppfylla vissa kriterier för att vara lämplig att utföra interventionen. 

 En av de vanligaste inklusionskriterierna i de studier som vi hittat var att patienterna skulle 

ha sex månader eller mindre kvar att leva. En vanlig anledning till att det blev bortfall från 

studierna var att de tänkta deltagarna dog eller blev så pass dåliga så att de inte kunde 

genomföra hela värdighetsterapin. Vi har inte kunnat hitta någon förklaring till varför sex 

månader eller mindre kvar av livet ska vara ett kriterium för att vara lämplig till att delta i en 
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studie gällande värdighetsterapi. Interventionen är till för att stärka patientens värdighet innan 

denne går bort och går ut på att få lämna någonting efter sig. Ofta är diagnoserna svåra att 

ställa och patienter kan dö snabbt och oväntat. Som vi tidigare skrivit kan det i vissa fall ta 

lång tid att ge värdighetsterapi och färdigställa dokumentet, och frågan vi då ställer oss är om 

patienterna kanske skulle gynnas utav att få möjlighet till interventionen i ett tidigare skede. 

 

7.2.3 Vad stärker värdighet?  

Som vi skrivit tidigare är själva syftet med värdighetsterapi att patienten ska få skapa ett 

arvsdokument som tar upp viktiga händelser i patientens liv som denne vill lämna efter sig till 

sina anhöriga. Hall et al. (2012) tog upp att deltagarna i studien verkade tycka om att få besök 

av terapeuten och frågan är vad det är som egentligen stärker värdigheten hos patienten, är det 

själva relationen mellan sjuksköterska och patient eller är det arvsdokumentet? I en studie 

som Brown, Johnston och Östlund (2011) gjort använder de sig av värdighetsmodellen som 

ett ramverk när de analyserar intervjuer gällande vårdåtgärder som ska stärka värdigheten hos 

patienter i livets slutskede. Författarna kom fram till att patientens självbild kan stärkas 

genom att denne får gå igenom händelser i sitt liv och vad patienten har åstadkommit. Vidare 

sågs, utifrån patienternas syn, temat som handlar om att lämna ett arv efter sig som någonting 

som var väldigt viktigt men också privat och skulle hållas inom familjen. En stark självbild är 

ett av S:n i Ternestedt et al. (2012) modell. Genom att se och bejaka en patients självbild kan 

en god död främjas, och här kommer även S:et sammanhang in då patienten genom 

arvsdokumentet kan få möjlighet att hitta ett sammanhang i tillvaron även fast denne lider mot 

livets slut. Sjuksköterskorna ansåg att deras möjlighet att bidra kring detta var begränsad, men 

om tillfälle uppstod så skulle de ha dessa samtal. Sjuksköterskorna trodde att ett sådant samtal 

skulle kunna hjälpa patienten att reparera eventuella konflikter i familjen och även att hjälpa 

patienten att ta avsked av sin familj. Detta är vad som är det förväntade resultatet av 

värdighetsterapin och effekten av arvsdokumentet. 

 En stark relation mellan sjuksköterska och patient främjar bibehållandet av värdighet och 

relationen ansågs vara en viktig aspekt i de kategorier som presenterades i studien (Brown et 

al. 2011). Detta är något som Baillie och Gallagher (2011) bekräftar, de skriver att 

sjuksköterskan bygger en relation med hjälp av kommunikation, och genom en ökad 

kommunikation så hittar sjuksköterskan sätt att främja värdighet hos patienten 

 I en studie där Chochinovs modell om värdighet (bilaga 4) användes för att för att 

undersöka äldre människors syn på värdighet fann författarna att äldre människors värdighet 

är kopplat till kroppsliga funktioner (Hall et al. 2009). I denna studie fann författarna att temat 
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vårdande attityder (care tenor) var starkt kopplat till hur patienternas värdighet upplevdes, om 

vårdaren i relationen hade en attityd som förespråkade självständighet, respekterade 

patientens privatliv och erbjöd socialt stöd så var relationen främjande för känslan av 

värdighet hos patienterna. En stark relation och att förespråka självständighet och respekt kan 

kopplas till S:et självbestämmande som handlar om att ge patienten möjligheten att själv vara 

med och utforma den vård som ska ges, självbestämmande kan också kopplas till 

arvsdokumentet då patienten är den som bestämmer om och vem som ska få se resultatet av 

detta. 

 

8 Slutsats 

Utifrån de resultat som vi har fått fram är värdighetsterapi en genomförbar intervention som 

anses främja värdighet hos patienter som vårdas i ett palliativt skede, dock visar resultaten på 

att det finns ett behov av ytterligare forskning inom området. Resultatet visar på att forskning 

framförallt behövs gällande applicering av värdighetsterapi inom flera kulturer. 

Värdighetsterapi och resultaten gällande arvsdokumentet visar på att värdighet främjas, men 

en viktig aspekt som är genomgående i hela interventionen är undertemat vårdande attityder – 

man kan då ställa sig frågan om det är samtalet i sig som ligger till grund för att värdighet 

främjas. Resultaten visar att och utan en professionell vårdare som aktivt lyssnar och stödjer 

patienten genom hela processen så kan inte ett arvsdokument skapas. Mötet mellan patient 

och vårdare är alltså grundläggande för att kunna skapa ett arvsdokument och således främja 

värdighet. 
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2007-2013. 

55 Hall et al. (2012) 
Brown et al. (2011) 
Hack et al. (2010) 
Hall et al. (2009) 
Pleschberger (2007) 
McClement et al. (2007) 

    
Medline Chochinov, 

nursing, dignity 
Begränsningar: 
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