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Sammanfattning 
Då livslängden i samhället ökar och alltfler lever länge med många diagnoser har vi ett 

växande behov av en välfungerande äldreomsorg. Efter ädelreformen dör alltfler äldre 

personer på särskilt boende, vilket föranleder ett intresse av att studera den omvårdnad som 

ges där. Syftet med föreliggande studie var därför att beskriva undersköterskors erfarenheter 

av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende. Studien 

baseras på intervjuer med sju undersköterskor som har minst tre års erfarenhet av att arbeta på 

särskilt boende. Analysen av intervjumaterialet gjordes med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

 I resultatet framkom tre teman; en naturlig väg mot döden, den äldre personen som 

utgångspunkt i omvårdnaden samt ömsesidighet och samarbete med begränsande 

förutsättningar.  Undersköterskorna ser döende vid hög ålder som en naturlig process de inte 

vill försöka motverka och inte heller talar med varandra om. Deras strävan är att vara 

följsamma i processen och tillgodose de äldre personernas önskemål för att skapa dem största 

möjliga välbefinnande under deras sista tid i livet. Otillräcklig bemanning utgör i viss mån 

hinder för denna strävan, men kringgås med hjälp av samarbete med närstående. 

Sammanfattningsvis finns en underliggande, delvis explicit vilja att ge en personcentrerad 

omvårdnad, vars innehåll till delar är i överensstämmelse med en modell för personcentrerad 

palliativ vård, De 6 S:n. Resultaten av denna studie är viktiga för sjuksköterskor, vilka är 

ytterst ansvariga för den omvårdnad som utförs av undersköterskor. Samtidigt synliggör 

resultaten att undersköterskor är viktiga i omvårdnadsarbetet på särskilt boende. 

Fortsättningsvis skulle det vara av intresse att studera äldre personers erfarenheter av 

omvårdnad under livets sista tid på särskilt boende.  

 

Nyckelord: Äldreomsorg, palliativ vård, särskilt boende, personcentrerad vård. 
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Abstract  
Since increasing life expectance causes more persons to live longer with multiple diagnoses, 

we have a growing need of a well-functioning elderly-care. After the ”ÄDEL-reform” in 

Sweden, in 1992, when the responsibility for long-term medical care for elderly people was 

transferred from the county councils to the local authorities, an increasing number of older 

people die in nursing homes. This leads to an interest of studying the nursing care being given 

there.  The aim of the study was therefore to describe assistant nurses experiences of 

providing nursing care to older people during the last time of life in a nursing home. The 

study has been conducted by a content analysis based upon Seven interviews with assistant 

nurses having at least three years’ experience of working in a nursing home.  

In the results of this study three themes appeared; a natural pathway towards death, the older 

person as a starting point for the nursing care and reciprocity and collaboration in spite of 

limiting conditions. 

The assistant nurses consider dying at old age as a natural process, which they do not wish to 

hinder. They do not even talk to each other about it.  Instead they strive to be pliable to the 

process and responsive to the desires of the older people in order to provide them the best 

possible level of wellbeing during their last time of life. Inadequate staffing is partly 

hindering to this, but the problem is being avoided due to collaboration with the significant 

others of the older person.  Summarised, the nurse assistants nourish an underlying, at times 

explicit ambition to provide a person centred nursing care, which partly corresponds to a 

model of person centered palliative care, The 6 S:s. The results of this study are useful to 

nurses, since they are responsible of the nursing care given by assistant nurses. The results 

also elucidate the importance of the nursing care given by assistant nurses in a nursing home. 

Furthermore it would be of interest to study older persons experiences of receiving nursing 

care during their last time of life in a nursing home. 

 

Keywords: Elderly care, palliative care, nursing homes, person-centred care. 
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1. Inledning 

I mitt arbete som sjuksköterska på särskilt boende har jag ofta reflekterat över hur beroende 

jag är av ett gott samarbete med undersköterskor, framför allt för att främja en god omvårdnad  

för alla äldre vilket är mitt ansvar som sjuksköterska. Mycket av det jag ansvarar för delegeras 

till undersköterskor att utföra och jag får förlita mig till att de utför uppgifterna väl. 

Omvårdnaden av de äldre personerna blir så småningom av palliativ karaktär, då de som 

flyttar in på särskilt boende i regel stannar där till sin död. Palliativ vård brukar delas in i en 

tidig fas, som kan sträcka sig över lång tid och en sen fas som brukar handla om dagar till 

veckor eller någon månad. I föreliggande studie avser uttrycket livets sista tid den tid som 

förflyter sedan en äldre person gått in i en sen palliativ fas.  

 

Då vi har en åldrande befolkning som i ökande omfattning avslutar sina liv på särskilda 

boenden menar jag att den omvårdnad som ges där behöver vara präglad av ett palliativt 

förhållningssätt. Jag frågar mig om det är så, eller om det är så att många äldre personer dör 

utan att vi vet vad de har för tankar och önskemål kring sitt döende och utan att närmare 

beakta den familj de har omkring sig. Vidare undrar jag om de får mer än fysisk 

symtomlindring och om den ur den äldres perspektiv är tillräcklig. 

 

Under livets sista tid försvagas kroppens förmågor vilket ofta leder till ett ökat behov av 

omvårdnad. Den omvårdnad som då ges behöver tillgodose behov ur kroppsliga, psykiska, 

sociala, själsliga och andliga perspektiv med målet att främja den äldre personens upplevelse 

av hälsa och välbefinnande samt verka för ett värdigt avslut på livet relaterat till vem den 

enskilda personen är och dennes vilja. Genom att det till största delen är undersköterskor som 

står för omvårdnaden ser jag relationen mellan dem och de äldre personerna som central. Det 

är i ömsesidigheten dem emellan en relation kan växa fram och möjliggöra förtroliga samtal 

som kan ge kunskap om de äldre personernas egna tankar, känslor, önskemål och behov. Ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv är det därför angeläget att öka kunskapen om 

undersköterskors omvårdnad av äldre personer i livet slutskede på särskilt boende.  
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2.Bakgrund 

2.1 Särskilt boende 
Genom ädelreformen år 1992 fick kommunerna ett samlat ansvar för all vård och omsorg av 

äldre. Det innebar att kommunerna tog över ansvaret för ca 30.000 sjukhemsplatser och fick 

ansvaret att tillhandahålla andra boendeformer för äldre personer (Statistiska Centralbyrån, 

2006). Särskilda boenden inrättades, vilket är ett samlingsbegrepp för alla typer av 

äldreboenden som servicehus, ålderdomshem, sjukhem och gruppboenden för personer med 

demenssjukdom. Viktiga mål med ädelreformen var att på ett sammanhållet sätt tillgodose 

äldre människors sociala och medicinska behov. Det innebar bland annat att fokusera mer på 

det sociala innehållet i vardagen, höja boendestandarden, boendet skulle inte längre ses som 

en vårdinrättning (Johansson, 2002).  

 

Reformen ledde till att kvarboendeprincipen utvecklades vilket innebar att service och vård 

skulle flytta till de äldre personerna i stället för, som tidigare, tvärtom (Johansson, 2002).  

Tidigare hade kommunerna ansvar enbart för den sociala omsorgen på kommunala boenden, 

medan landstinget ansvarade för den medicinska hälso- och sjukvården.  Det innebar att de 

äldre som behövde medicinsk vård måste förflyttas till sjukhus, oftast till vad som kallades 

långvården. Där kunde två eller flera äldre personer dela rum och vården hade ett starkt 

medicinskt fokus. Få möjligheter fanns att vara för sig själv och vistelsen blev ofta permanent 

(Johansson, 2002). Genom ädelreformen ville man möjliggöra för äldre personer att bo i en 

hemliknande miljö med en vård som fokuserade mer på trivsel och hemkänsla, dessutom med 

en egen dörr att stänga om sig. Praktiskt stöd i det dagliga livet skulle också finnas nära till 

hands (Socialstyrelsen, 1996). Ädelreformen innebar dock att landstingen var fortsatt 

ansvariga för alla läkarinsatser men också för att möjligheter till medicinsk vård också skall 

kunna ges i boendet. Samverkan med kommunerna blir här central.  

 

2.1.1 Fakta kring äldres åldrande och platsen för död 

Det stora antal svenskar födda på 40-talet som gått och går i pension under 2010-talet gör att 

antalet 65-79-åringar år 2015 kommer att vara ungefär 450 000 personer, vilket är mer än 

hälften av den beräknade totala befolkningsökningen (SOU 2007:103). Beräkningar har visat 

att en person som nått sin 65-årsdag numera kan räkna med att leva i ytterligare 12-22 år, 

vilket till stor del beror på medicinska framsteg som gjort det möjligt att leva längre med 
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svåra diagnoser (Socialstyrelsen, 2009; World Health Organization, [WHO] 2004;). Antalet 

äldre personer i behov av omvårdnad under livets sista tid kommer därmed att öka. Det är 

rimligt att fråga sig var dessa personer skall få sin omvårdnad i framtiden. 

 

 Införandet av ädelreformen har bidragit till ett minskat antal vårdplatser på sjukhus och 

därigenom har platsen för äldre personers död förändrats. Färre äldre personer dör nu på 

sjukhus och enligt Sveriges kommuner och landsting [SKL ](2007) har ungefär 63 procent av 

alla personer 65 år eller äldre dött utanför sjukhus efter reformens införande, jämfört med 

ungefär en fjärdedel innan. Förutom att antalet vårdplatser på sjukhus minskat, har 

vårdtiderna kortats på grund av mer effektiva behandlingsmetoder och förändrade 

ekonomiska styrsystem (Meniow & Wonell, 2011; SOU 2007:103). Det faktum att 

kommunerna sedan ädelreformen har betalningsansvar för äldre personer som bedömts 

utskrivningsklara kan förväntas ha bidragit till utvecklingen (SOU 2007:103). Samtidigt har 

antalet platser i särskilt boende minskat under 2000-talet, mellan år 2002 och år 2006 med 

nära 15 procent (Socialstyrelsen, 2009). Denna utveckling beror delvis på att yngre 

ålderspensionärer successivt fått en bättre hälsa och många platser i särskilt boende har 

omvandlats till seniorboende. Det har i sin tur lett till att tröskeln för att få flytta till särskilt 

boende har höjts så att de som i dag beviljas en plats ofta har ett omfattande 

omvårdnadsbehov (SOU 2007:103).  

 

I avsikt att driva på utvecklingen med att samla uppgifter om personers döende och död finns 

sedan år 2006 Svenska Palliativregistret som kommit till i samarbete mellan Socialstyrelsen, 

Socialdepartementet och SKL (Svenska palliativregistrets årsrapport, 2011). Där efterfrågas 

bland annat dödsplats, om platsen för döden var den som den döende personen själv önskat 

och om någon fanns hos dem i dödsögonblicket (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2012). Utförda registreringar under år 2010 visar exempelvis att 14,8 procent av alla personer 

med cancerdiagnos avled på särskilt boende (Svenska palliativregistrets årsrapport, 2011). 

Trots att vissa brister i kunskapen om den exakta platsen för äldre personers död kvarstår, vet 

man var de är bosatta fram till döden; den 1 april 2012 bodde ca 87 600 personer 65 år och 

äldre på särskilt boende (Socialstyrelsen, 2012). Av dem var ca 80 procent fyllda 80 år, vilket 

motsvarar ungefär 14 procent av den totala befolkningen i Sverige.  
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2.2 Lagar som styr verksamheten 
Undersköterskan i särskilt boende är anställd i en verksamhet som lyder under 

Socialtjänstlagen [SOL] (SFS, 2001:453). Arbetet innebär förutom basal omvårdnad även 

sjukvårdande uppgifter såsom administrering av läkemedel och avancerade såromläggningar. 

Dessa utförs på delegation från sjuksköterskan, vilken lyder under Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS, 1982:763). I utförandet av delegerade uppgifter från sjuksköterskan lyder 

undersköterskan även under HSL. Således lyder undersköterskan under både SOL och HSL.  

Gemensamt för båda lagarna är att de lägger stor vikt vid helhetssyn på den äldre personens 

hela situation, vilket ställer krav på samordning och planering. Gemensamt är också respekten 

för självbestämmande och integritet, samt att kontinuitet och närhet skall prägla 

verksamheten. Likheterna innebär svårigheter gällande gränsdragningen mellan de olika 

lagarna och förorsakar ibland dubbelarbete för undersköterskan som åläggs att dokumentera 

sitt arbete enligt både SOL och HSL (Socialstyrelsen, 2006).  

 

SOL och HSL har trots sina många likheter också skillnader. En är att SOL främst strävar 

efter att stödja den äldre personens egna resurser för att på ett jämlikt och aktivt sätt ta del av 

samhället, det vill säga med fokus på det friska, medan HSL främst strävar efter att tillgodose 

en god hälsa och vård. SOL har alltså sitt fokus på att skapa möjligheter att leva ett så rikt 

socialt liv som möjligt, medan HSL är inriktad på att säkerställa den hälso- och sjukvård de 

äldre personerna har rätt till.  

 

2.3 Palliativ vård 
Palliativ vård definieras av WHO (2004) som den vård som bör bedrivas när bot inte längre är 

möjlig och vården i stället inriktar sig på att lindra besvärande symtom. Omvårdnaden bör 

präglas av helhetssyn på människan och ha som mål att ge både den äldre personen och 

närstående bästa möjliga livskvalitet utan att vare sig fördröja eller påskynda döden. Döendet 

definieras som en normal process och helhetssynen tar sig uttryck i ett tvärprofessionellt 

samarbete där man stöttar den äldre personen och närstående utifrån såväl fysiska, 

psykologiska, sociala, andliga som existentiella aspekter. Palliativ vård bör vila på fyra 

hörnstenar; (1) symtomkontroll, (2) tvärprofessionellt samarbete, (3) kommunikation med 

patient och närstående, samt (4) närståendestöd både före och efter dödsfallet. 

Socialstyrelsens Termbank (2011) formulerar innebörden i palliativ vård på följande vis; 
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Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på 

människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos (http://www.sos.se/terminologi). 

 

Den helhetssyn WHO ger uttryck för i sin definition av palliativ vård redogör inte för någon 

värdegrund, vilket ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Mot bakgrund av att det är 

hospicefilosofin som ligger till grund för WHO´s definition är en vanlig tolkning att 

definitionen grundar sig på en humanistisk människosyn och humanistiska värden. Den har 

härigenom beröringspunkter med ett vårdvetenskapligt synsätt där människan förstås som en 

icke reducerbar helhet, vilket innebär att vårdandet behöver fokusera på fysiskt, såväl som 

psykiskt, själsligt och andligt välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003; Eriksson, 1997).  

 

Att ha hälsa handlar ur det perspektivet om att vara i stånd till att genomföra det man vill, 

vilket innebär att en person kan uppleva sig ha hälsa trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 

2010). Vidare betonas i socialstyrelsens definition (Socialstyrelsens Termbank, 2011) att en 

av den palliativa vårdens uppgifter är att försöka förebygga lidande genom att tidigt upptäcka 

och lindra symtom. 

 

Att vara i sen palliativ fas, det vill säga att döden är att vänta inom dagar till veckor eller 

någon månad (SOU 2001:6), innebär ofta lidande. Lidandet kan förstås som kroppsligt, 

själsligt och andligt (Eriksson, 1994). Det kroppsliga lidandet är inte sällan uppenbart för 

vårdarna medan det själsliga och andliga lidandet i större utsträckning är kopplat till 

patientens personliga upplevelse. Således är det svårt för utomstående att alla gånger förstå 

lidandet eftersom det är den döendes egen upplevelse som avgör. Detta kan vara svårt för den 

döende personen att formulera så att andra kan förstå det, vilket kan skapa en känsla av 

isolering. Andra människors omsorg kan dock upplevas lindrande och att ändå få möjlighet 

att berätta hur tillvaron upplevs innebär ofta ett effektivt sätt att bli förstådd och komma ut ur 

isoleringen (Öhlén, 2010). En förutsättning för detta är en vårdkultur i vilken patienten känner 

sig välkommen, respekterad och vårdad (Eriksson, 1994). Det är därför viktigt att vårdare är 

goda lyssnare som respekterar och bemöter den döendes egna värderingar och åsikter utan att 

försöka påverka dem (Strang, Strang & Ternestedt, 2002).  Många äldre personer i livets slut 

uttrycker ett behov av gemenskap och samtal, ofta kring existentiella frågor (Socialstyrelsen, 

2006, Österlind, Hansebo, Lantz & Ternestedt, 2008). Det kan bidra till att tillvaron upplevs 
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meningsfull och skapar förutsättningar för äldre personer att vara delaktiga i beslut som rör 

dem själva.  

 

Behovet av en palliativ vårdfilosofi har på senare år också uppmärksammats och betonas i  

Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Där 

framhålls att inte enbart personer med cancerdiagnos behöver palliativ vård utan också 

personer med diagnoser mer vanliga bland äldre, såsom demens, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv 

sjukdom och Parkinson. Palliativ vård förväntas spela en allt större roll i framtiden med tanke 

på det stigande antalet sköra och multisjuka äldre personer (Lynch, Dahlin, Hultman & 

Coakley, 2011). I Socialstyrelsens utredning om vård i livets slutskede (2006) framhålls 

vikten av att alla som arbetar med döende och deras närstående får kunskap om palliativ vård 

i sin grundutbildning och i socialstyrelsens termbank (2012) betonas numera också att 

personal som tillhandahåller allmän palliativ vård behöver ha en grundläggande kunskap och 

kompetens i palliativ vård.  

 

2.4 Vård av äldre personer i livets slut på särskilt boende  
Antalet äldre personer i västvärlden ökar och många är multisjuka (WHO, 2004) vilket 

innebär att ett ökande antal kommer att tillbringa livets sista tid, fram till och med sin död, på 

särskilt boende (Phillips, Davidson, Jackson, Kristjanson, Daly & Curran, 2006). Många är 

åttio år eller äldre och har behov av omvårdnad dygnet runt. Genom att de ofta lever med 

multipla diagnoser under många år, beskrivs sättet de dör på som den långsamma döden 

(Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2011). 

 

I en rapport från WHO (2004) framkommer att smärta är ett utbrett och många gånger 

underbehandlat symtom bland äldre personer på särskilt boende. Andra vanligt 

förekommande problem är undernäring, nedstämdhet, förvirring, förstoppning, 

sömnstörningar samt svårighet att kontrollera blåsa och tarm (WHO, 2004). Även sociala 

faktorer är av betydelse då äldre personer ofta har förlorat många av sina närstående och 

känner sig ensamma. Många har också nedsatt syn och hörsel, vilket kan tänkas bidra till att 

förstärka de negativa upplevelserna av kroppens förfall. 

 

Äldre personer i särskilt boende har sällan tillgång till multiprofessionell vård grundad på den 

palliativa vårdens fyra hörnstenar på samma vis som för personer som är inskrivna inom 
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hospicevård eller avancerad hemsjukvård (Österlind et al., 2008), vilken av tradition vänder 

sig till personer med cancersjukdom (WHO, 2004). Som exempel på det kan nämnas att äldre 

personer med cancersjukdom som bor på särskilt boende får färre läkarsamtal än personer 

med cancer i avancerad hemsjukvård (Svenska palliativregistret, 2011). Det kan möjligen 

bero på att det är svårt att identifiera brytpunkten när den äldre personen går in i en palliativ 

fas, då det ofta sker på ett långsamt och nästan omärkligt sätt (Jakobsson, Bergh, Gaston- 

Johansson, Stolt & Öhlén, 2006; Socialstyrelsen 2006). En annan orsak kan vara att äldre 

personers död av hävd inte varit föremål för samma intresse som yngres (WHO, 2004; 

Hallberg, 2004). En annan skillnad gällande de olika vårdformerna är att närstående till 

personer som bor på särskilt boende inte erbjuds efterlevandesamtal i samma utsträckning 

som närstående i avancerad hemsjukvård (WHO, 2004).  

 

Äldre personer är ofta otillräckligt informerade om sina möjligheter och har därför svårt att 

delta i beslut som rör deras egen omvårdnad (WHO, 2004). En därtill bidragande orsak kan 

vara att undersköterskor ansvarar för många olika praktiska uppgifter och därför saknar tid att 

sitta ned och samtala (Beck, Törnquist, Broström & Edberg, 2012; Dwyer, Hansebo, 

Andershed & Ternestedt, 2010). Samtidigt kan också den rådande vårdkulturen påverka och i 

vissa fall hindra en god omvårdnad (Rytterström, 2011). WHO (2004) menar dock att en 

palliativ vård för äldre personer behöver introduceras tidigt i sjukdomsförloppet, medan man 

fortfarande behandlas kurativt (WHO, 2004). Omvårdnaden behöver innefatta en tidig 

vårdplanering där man kartlägger hur den äldre personen vill ha det gällande behandling och 

omvårdnad vid försämring. Vidare också ge möjlighet att på egen hand välja vem som vid 

behov skall träda in och föra den äldre personens talan (WHO, 2011).  

 

Socialstyrelsen gör skillnad på allmän palliativ vård och specialiserad palliativ vård 

(Socialstyrelsens termbank, 2012). Allmän palliativ vård ges till personer vars behov kan 

tillgodoses av personal med en grundläggande kunskap om palliativ vård och specialiserad 

palliativ vård ges till personer med mer komplexa behov. Den förra varianten kan ges av 

undersköterskor i samarbete med sjuksköterska med möjlighet till läkarkontakt, ofta på 

särskilt boende, medan den senare kräver ett multiprofessionellt team av läkare, 

sjuksköterskor, paramedicinare, kuratorer och dietister, eller andra sammansättningar av 

professioner (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2006) borde vården i livets slut 

vara att betrakta som en naturlig fortsättning på den omvårdnad som givits tidigare. Flertalet 
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äldre på särskilda boenden torde inte heller vara i behov av specialiserad palliativ vård, men 

en del är och kommer att vara det och bör då få sådan vård. WHO (2011) anser det angeläget 

att snarast utveckla en specifik palliativ vård för att möta multisjuka äldre personers behov.  

Det är uppenbart att äldre personer har speciella behov i livets slut, beroende på att de ofta har 

många diagnoser och därigenom mer mångfacetterade behov än de som har endast en 

diagnos. Äldre personer kan oroa sig för social isolering till följd av sjukdomar och handikapp 

vilka kan försvåra ett kontaktskapande med andra (Cortis & Williams, 2007). Även vänners 

och närståendes död kan bidra till den oron. Dessutom kan närståendes och vänners död leda 

till en känsla av att det är meningslöst att leva (Hallberg, 2004). Vidare kan det, förutom 

rädsla för att drabbas av sjukdomar och värk, även finnas en fruktan för ett tilltagande 

beroende av andra, eller att upplevas som en börda av sina närstående (Cortis & Williams, 

2007; Gott, Small, Barnes, Payne & Seamark, 2008). Detta skapar ett behov av en palliativ 

vård som inte endast utgår ifrån cancersjukas behov utan också tar särskild hänsyn till äldre 

personers särskilda behov (Hallberg, 2006). WHO efterlyste 2004 nationella riktlinjer 

gällande palliativ vård för äldre som en integrerad och naturlig del av äldreomsorgen och i 

Sverige finns numera Nationellt vårdprogram för palliativ vård (2012-2014). Där betonas 

vikten av att alla personer i livets slutskede vårdas utifrån ett palliativt förhållningssätt oavsett 

var de vårdas och oberoende av vilken sjukdom de har, vilket kan förstås som en riktning mot 

en personcentrerad vård (jmf. McCormack, 2003; Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård framhåller särskilt den 

stora grupp äldre personer som vårdas på särskilda boenden och man rekommenderar ett 

samarbete på konsultnivå med specialiserade palliativa enheter som kan tillhandahålla 

specialistkunskapen.  

 

Som tidigare nämnts utförs stora delar av den omvårdnad som ges på särskilt boende av 

undersköterskor. Vården utgörs huvudsakligen av basal omvårdnad, vilket innebär 

vårdhandlingar avsedda att kompensera för någon annans bristande kroppsfunktioner 

(Malmsten, 2001). Det finns i dag ingen nationell kompetensbeskrivning för undersköterskor, 

vilket kan ses som en brist. Socialstyrelsen (SOFS 2011:12) har dock utkommit med allmänna 

råd gällande grundläggande kunskaper hos personal i socialtjänstens äldreomsorg och där 

betonas vikten av förmåga till kommunikation och kunskaper om det normala åldrandet. 

Därtill kunskap om såväl hälso- och sjukvård som vård av äldre i livets slutskede inklusive 

stöd till närstående. 
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2.5 Problemformulering 
Undersköterskor är den yrkesgrupp som arbetar närmast äldre döende personer i särskilt 

boende. De ansvarar för den basala omvårdnaden, men även för annan omvårdnad genom 

delegation från ansvarig sjuksköterska. I dag ökar kraven på den omvårdnad som ges på 

särskilt boende. Omvårdnaden kan förstås som komplex och krävande då antalet äldre 

personer på särskilt boende under livets sista tid ökar. De är dessutom i ökande utsträckning 

multisjuka.  

 

Därtill saknas idag en kompetensbeskrivning för undersköterskor i äldreomsorgen. Det finns 

ett behov av att belysa undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer 

under livets sista tid på kommunalt särskilt boende för att tydliggöra deras yrkesroll, vilket i 

sin tur kan bidra till att definiera, utveckla och värdera densamma.  

 

 Det existerar få studier om undersköterskors upplevelser av att arbeta med döende, likaväl 

som det finns få studier som intresserat sig för relationen mellan undersköterskor och de äldre 

personer de vårdar. Trots det bedrivs den kliniska omvårdnaden på särskilt boende till stor del 

av undersköterskor. Att studera deras erfarenheter utifrån det unika perspektiv de har kan 

därför tänkas bidra med nya kunskapsvärden för vårdvetenskapen. Studien kan även tänkas 

bidra till kunskap kring hur vårdvetenskap kontextualiseras vid omvårdnad av äldre personer 

under livets sista tid på särskilt boende.  

 

Sammantaget finns en brist på kunskaper om undersköterskors erfarenheter av att ge 

omvårdnad till äldre personer under livets sista tid, både ur kliniskt och vetenskapligt 

perspektiv, vilket gör ämnet angeläget att studera. 

 

3. Syfte 
Att beskriva undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets 

sista tid på särskilt boende. 
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3.1 Teoretiska utgångspunkter 
Inom vårdvetenskapen ses människan som en icke reducerbar helhet av kropp, psyke, själ och 

ande och vården behöver därför ta hänsyn till alla delar, ett synsätt som till delar återfinns i 

den modell som valts som teoretisk referensram, De 6 S:n (Ternestedt et al., 2012). Inom 

denna helhet finns inga tydliga gränser mellan delarna kropp, psyke, själ och ande, vilka 

inbördes påverkar varandra (Dahlberg et. al, 2003; Eriksson, 1997), vilket följaktligen leder 

till att även lidandet kan beröra alla dessa delar (Eriksson, 1994). Modellen om De 6 S:n kan 

sägas beskriva olika dimensioner av denna helhet. Den har ett livsvärldsperspektiv, vilket i 

det här kontextet innebär att undersköterskan försöker förstå den äldre personens perspektiv 

på tillvaron och ha det som utgångspunkt i vårdandet (jmf. Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010; Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). Ett sådant förhållningssätt kan bidra till att göra vården personcentrerad 

(Dahlberg et al., 2003; Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). En 

personcentrerad vård är också i överensstämmelse med HSL (SFS, 1982:763), som 

föreskriver att vården skall utgå från patienten och i samråd med denne. Vid användandet av 

modellen De 6 S:n kan vården med fördel utgå från den äldre personens livsberättelse, 

värderingar och uppfattning om sin situation, där närstående tillskrivs stor betydelse. Avsikten 

är att lindra lidande och stärka livskvaliteten under den tid som är kvar, samt verka för att 

döendet och döden skall bli på det sätt som den äldre personen önskar (Ternestedt et. al, 

2012). De 6 S:n som ingår i modellen, ’självbild’, ’självbestämmande’, ’sociala relationer’, 

’symtomlindring’, ’sammanhang’ och ’strategier’ presenteras nedan. 

 

Det först nämnda begreppet är självbild. Detta begrepp är det mest centrala i modellen genom 

att en personcentrerad palliativ vård utformas utifrån den äldre personens behov och hur 

denne tänker och känner inför sig själv. De övriga S:n kan stärka eller försvaga den äldre 

personens självbild. Begreppet självbild är i stort sett synonymt med begreppet ’identitet’. För 

att uppleva tillvaron som förståelig och meningsfull behöver en äldre person ha en klar 

uppfattning om sin identitet, vilket kan antas generera en känsla av värdighet. Genom att 

underlätta för den äldre personen att leva så nära den egna livsstilen och de egna 

värderingarna som möjligt kan undersköterskorna tänkas bidra till den äldres känsla  av 

värdighet (Ternestedt et. al, 2012). En äldre persons känsla av värdighet kan kränkas av de 

förändringar som kroppen får med ålder och sjukdom, men kan även kränkas av andras 
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människor förhållningssätt (Nordenfelt, 2010). Genom undersköterskornas ständiga närvaro i 

de äldre personernas liv kan deras förhållningssätt därför beskrivas som viktigt.  

 

Utifrån att en äldre person själv kan antas vilja fatta betydelsefulla beslut kring sin egen vård 

berör nästa begrepp, självbestämmande, ett begrepp nära besläktat med autonomi. För att 

kunna fatta beslut behöver den äldre personen ha kunskap om sina valmöjligheter, en kunskap 

som undersköterskorna kan tänkas ha kännedom om.  Graden av önskat självbestämmande 

kan variera utifrån de äldre personernas personlighet, hälsotillstånd och vad de tidigare varit 

vana vid (Ternestedt et al., 2012).  

 

Att upprätthålla sociala relationer kan hjälpa en äldre person att bevara sin självbild och 

stärka välbefinnandet. Relationen till närstående kan förmodas vara av vikt för en äldre person 

på särskilt boende. Utifrån ambitionen att gynna självbestämmandet är det dock den äldre 

personen själv som bör identifiera vilka som är betydelsefulla närstående, samt på vilket sätt 

och i vilken utsträckning man vill umgås med dem. Under livets sista tid kan tilltagande 

svaghet göra att relationer ändrar karaktär. När närstående blir involverade i vården kan dessa 

förändringar vara påfrestande för båda parter. Detta gäller i synnerhet när den äldre personen 

förlorar kontrollen över sin kropp och behöver hjälp med basala behov, vilket kan upplevas 

som ovärdigt och påverka självbilden på ett negativt sätt. Det är då viktigt att 

undersköterskorna finns som stöd både för den äldre personen och för de närstående, samt 

visar lyhördhet för hur mycket och på vilket sätt den äldre personen vill att de närstående skall 

vara inblandade i vården. (Ternestedt et al., 2012). 

 

En god symtomlindring beskrivs som en förutsättning för att den äldre personen skall kunna 

utnyttja sin sista tid till att ägna kraft åt det som relateras till de övriga begreppen. Även 

symtomlindringen bör utformas i samråd med den äldre personen. I samtal kan det framgå hur 

den äldre personen hanterat symtom tidigare, vilket kan användas som utgångspunkt för 

symtomlindringen. Utifrån ett helhetsperspektiv på människan är det också viktigt att beakta 

att smärta kan vara såväl fysisk som psykisk, social eller andlig.  

 

För att en äldre person skall kunna se sig själv i ett sammanhang, behöver tillvaron upplevas 

som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 2005). Genom att berätta om sitt 

levda liv för någon som vill ta emot berättelsen kan den äldre personen förmodas få en ökad 
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förståelse för sig själv, vilket kan bidra till begripligheten. Tillfällen att berätta uppkommer 

ofta i vardagliga situationer, varför undersköterskan behöver vara följsam till den äldre 

personen och ha tid att lyssna om och när denne vill berätta. Om undersköterskan lyssnar på 

ett bekräftande sätt kan det tänkas stödja den äldre personen i hanterandet av den aktuella 

situationen.  Det kan även upplevas som meningsfullt att få leva ett liv som så mycket som 

möjligt liknar det man varit van vid, varför undersköterskornas sätt att tillmötesgå personliga 

önskemål kan vara av betydelse för den äldre personens känsla av sammanhang. Genom 

livsberättelsen får undersköterskan också kunskap om den äldre personens värderingar och 

önskemål, vilket kan vara vägledande för att kunna ge en personcentrerad vård (Ternestedt et 

al., 2012). 

 

Dessa kunskaper hos undersköterskan kan bidra till att underlätta för att den äldre personens 

strategier att möta sin sista tid och död blir på ett sätt som överensstämmer med den egna 

livsberättelsen och livsåskådningen. Strategier inför döden kan också handla om att 

undersköterskorna hjälper den äldre att lämna konkreta spår efter sig, eller att få berätta om 

sitt liv och på så sätt lämna efter sig sin livsberättelse till någon som vill lyssna (Ternestedt et 

al., 2012).  

 

De 6 S:n anger en riktning för vårdandet med syfte att främja den äldre personens möjligheter 

till delaktighet i sin egen omvårdnad och sitt liv. Den valda teoretiska utgångspunkten 

kommer att användas i diskussionsdelen där resultaten speglas mot de 6 S:n. 

 

4.Metod 

För att ta del av undersköterskornas erfarenheter och få insyn i deras livsvärld genomfördes 

studien med hjälp av intervjuer (Kvale, 2009). Som analysmetod valdes en kvalitativ 

innehållsanalys för att den ger en bred beskrivning av erfarenheterna och därför anses svara 

an mot syftet, men också för att den med lätthet kan anpassas till det kontext som beforskas 

genom en flexibel design (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

4.1 Urval 

Ett brev skickades till områdeschef på ett särskilt boende med ett femtiotal anställda 

undersköterskor. Brevet till områdeschefen innehöll en förfrågan om medgivande till studiens 

genomförande. Det innehöll en kort presentation av studiens bakgrund, syfte och 
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tillvägagångssätt. Vid medgivande efterfrågades kontaktuppgifter till samtliga anställda som 

motsvarade urvalskriterierna, det vill säga utbildade undersköterskor som arbetat minst fem år 

på särskilt boende. Även kontaktuppgifter till författaren bifogades för eventuella frågor om 

studien. (bilaga 1) 

 

Ungefär en vecka senare kontaktades områdeschefen per telefon varvid medgivande till att 

utföra studien på dennes arbetsplats erhölls. Därefter skickades ett informationsbrev (bilaga 2) 

till var femte person på listan, tillsammans sex stycken. Brevet innehöll information om 

studiens mål och tillvägagångssätt. Adressaterna kontaktades per telefon en dryg vecka efter 

att brevet sänts ut. De tillfrågades då personligen om de ville delta i studien. Tre tackade nej 

utan att ange orsak. Nya informationsbrev sändes ut till var femte person på listan till dess att 

sammanlagt sex undersköterskor motsvarande urvalskriterierna tackat ja till deltagande i 

studien. Därtill planerades två pilotstudier med två undersköterskor som motsvarade 

urvalskriterierna. Tid och plats för intervju bokades utifrån deras önskemål. 

Undersköterskorna var alla kvinnor i åldrarna 40 till 60 år, samtliga födda och uppvuxna i 

Sverige och med svenska som modersmål. 

Under intervjuförfarandet uppdagades att en av undersköterskorna hade endast tre års 

erfarenhet av att arbeta på särskilt boende. Då detta upptäcktes först efter genomförd intervju 

där undersköterskan redan delat med sig av sina erfarenheter, inkluderades denna intervju i 

studien av etiska skäl och urvalskriterierna fick justeras.  

 

4.2 Datainsamling  

Intervjuförfarandet inleddes med två pilotintervjuer för att pröva intervjuguiden och träna 

intervjuteknik. Då det är intervjuaren själv som är forskningsverktyget förfinas 

intervjutekniken bäst genom att göra intervjuer (Kvale, 2009). Då frågorna i intervjuguiden 

ledde till utförliga beskrivningar av undersköterskornas erfarenheter kom den att användas i 

oförändrat skick. 

Sex intervjuer genomfördes sedan i ett avskilt rum på undersköterskornas arbetsplats mellan 

den 23 februari och 3 mars 2011. Därtill inkluderades en av pilotintervjuerna i studien, efter 

inhämtande av skriftligt samtycke och då den undersköterskan svarade mot urvalskriterierna. 

Sammantaget inkluderas således sju intervjuer i studien.  Intervjuerna tog i genomsnitt 45 

minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in med digital bandspelare. En intervjuguide 

(bilaga 3) användes. Guiden utgjordes av semistrukturerade frågor, vilket innebär att den 
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innehöll några översiktliga frågor att utgå ifrån. Samtalets karaktär kom sedan att avgöra 

huruvida samtliga frågor blev ställda eller behövde kompletteras av följdfrågor. De 

översiktliga frågorna var avsiktligt korta och formulerade för att stimulera till ett lättsamt 

samtal (Kvale, 2009). Specificerande frågor där respondenterna ombads att förklara mer, eller 

berätta hur det kändes ställdes under intervjun om det ansågs behövas för att förtydliga 

innehållet, exempelvis; ”Du sa att det är som en familj och att det känns trivsamt och så, kan 

du beskriva det lite närmare, vad det innebär.” 

 

4.3 Analys 

Intervjuerna transkriberades till text och lästes därefter upprepade gånger för att finna 

textavsnitt som berörde syftet; det vill säga undersköterskors erfarenheter av att vårda äldre 

personer under livets sista tid på särskilt boende. Redan vid transkriberingen skapades en 

överblick över materialet och analysprocessen tog sin början (Kvale, 2009). Därefter 

urskiljdes meningsenheter, det vill säga textavsnitt som uttryckte erfarenheter motsvarande 

studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa kondenserades sedan till en kortare text 

som uttryckte samma grundmening (Graneheim & Lundman, 2004).  Vid kondenseringen 

fanns en strävan att behålla de ord och uttryck som respondenterna själva använt, för att 

undvika tolkningar. Kondenseringarna sammanfogades i en mall som gav en möjlighet till 

överblick. Samtliga kondenseringar gavs ett kodnummer för att enkelt kunna härledas till rätt 

intervju. Kondenseringarna sorterades efter upprepad genomläsning in under koder, det vill 

säga gemensamma beskrivningar av kondenseringarnas innehåll, men på en högre 

abstraktionsnivå (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa koder gavs rubriker vilka 

sammanfattade innehållet. De ursprungliga koderna justerades och en del nya  tillkom efter 

ytterligare genomläsningar av materialet, till dess att materialet föreföll färdigbearbetat och 

inga nya koder framträdde. Sammanlagt 17 koder framträdde. Efter upprepad genomläsning 

kondenserades koderna till sex subteman som sedan kunde sammanfogas till tre teman (bilaga 

4 och 5). 

 

Analysarbetet har i likhet med Polit & Beck (2004) inte varit ett linjärt arbete, utan inneburit 

ett ständigt återvändande till intervjutexterna för att minska risken för  tolkningar utifrån 

författarens förförståelse. Innehållsanalysen har varit av latent karaktär då viss tolkning av 

underliggande meningar gjorts i samband med abstraherandet av koder och subteman 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomgått lokal forskningsetisk granskning vid Ersta Sköndal högskola (IVV, 

Dnr.1103/B) (bilaga 6). Undersköterskorna tillförsäkrades, i enlighet med vetenskapsrådets 

(2003) forskningsetiska principer, att deras deltagande under hela processen är frivilligt och 

att de när som helst och utan förklaring har rätt att avbryta sin medverkan. I samband med 

intervjuerna lämnades skriftlig information om studien till undersköterskorna. De gavs även 

tillfälle att lämna sitt skriftliga, informerade samtycke (bilaga 7). Ett par undersköterskor ville 

läsa den transkriberade intervjun innan de godkände sitt deltagande. Den transkriberade texten 

sändes därför till dem via mejl och togs med i studien först sedan de efter genomläsning 

förnyat sitt samtycke till deltagande i studien. Vidare utlovades i enlighet med det 

forskningsetiska konfidentialitetskravet att material och personuppgifter skall kodas på ett sätt 

som gör att ingen annan än författaren kan identifiera undersköterskan bakom intervjun, 

exempelvis gällande eventuella citat i resultattexten som kommer att avidentifieras och förses 

med en kod.  

Undersköterskorna lämnades garanti för att materialet endast kommer att användas för den av 

författaren beskrivna studien. Vidare utlovades att samtliga undersköterskor i ett senare skede 

kommer att erbjudas möjlighet att få ta del av den färdiga studien.  

Det antogs att det fanns en risk att intervjusituationen kunde komma att väcka minnen av 

negativ karaktär hos undersköterskorna genom att beröra situationer där de själva ansåg att de 

handlat fel, vilket kunde leda till skuldkänslor. För att ha en viss beredskap för sådan händelse 

var områdeschefen redan i förväg vidtalad om att behov av handledning kunde komma att 

uppstå efter intervjuerna. Det fanns också en risk att kritik skulle kunna framföras mot 

organisation, chef och/ eller sjuksköterska som kunde komma att skapa spänningar i 

relationen mellan intervjuad undersköterska och dennes chef och/ eller sjuksköterska. Å andra 

sidan kan kritik lägga grund för positiva förändringar inom organisationen och i omvårdnaden 

av äldre döende personer, beroende på hur man väljer att hantera den.  

 

5. Resultat 
I analysen eftersöktes beskrivningar kring undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad 

till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende. Följande tre teman kunde då 

identifieras: (1) Döden är naturlig, med följande subteman: En långsam sista tid präglad av 

tecken på döende; Ett dynamiskt förhållningssätt till den äldre döende personen. (2) Den 

äldre personen som utgångspunkt vid omvårdnaden, med följande subteman;  
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Ger omvårdnad med utgångspunkt från den äldre personen; Personligt engagerad i sitt arbete. 

(3) Ömsesidighet och samarbete med begränsande förutsättningar, med följande 

subteman: Omvårdnaden påverkas av organisatoriska förutsättningar och samarbete; 

Ömsesidiga behov mellan undersköterskor och anhöriga. Förutom ovanstående teman och 

subteman framkom även sjutton koder (Se tabell, bilaga 5). 

 

5.1 Döden är naturlig 

Döendet erfars som någonting så naturligt på det särskilda boendet att det knappast nämns. 

Vägen dit kan spänna över flera år, men ett av de första tecknen på att döden närmar sig 

beskrivs vara svikande matlust. Undersköterskorna använder sin erfarenhet för att notera mer 

eller mindre subtila tecken på att döden närmar sig och anpassar omvårdnaden efter det. När 

döden är nära arbetar undersköterskorna närmare den äldre personen och tar hand om den 

kroppsliga omvårdnaden samtidigt som de vill förmedla lugn och närvaro. Döden erfars befria 

den äldre personen från ålderdom och svaghet.  

 

5.1.1 En långsam sista tid präglad av tecken på döende 

Undersköterskorna beskriver döendet som en väntad och naturlig process vid hög ålder. Deras 

inbördes samtal sägs handla om praktisk vård, rapport och avstämning av utfört arbete, medan 

döden beskrivs vara ett ämne de sällan talar med varandra om eller tänker på.  

 
Man tänker inte på döden, eller det är inget man går och funderar på varenda dag när man jobbar 

så här. Det är en naturlig process när man jobbar så här tycker jag. Det är ju naturligt att dö när 

man är gammal. Om man är nittiåtta år, då vet man ju att jag dör nog snart, det vet man ju om då, 

för man lever ju inte till man blir hundratio, utan man lever ju kanske till man blir hundra, kanske 

hundraett. (U6) 

 

Döendet beskrivs som att den äldre personen tacklar av under en period som kan variera från 

några dagar till flera år. Under denna tid noteras försämrad matlust, ökad infektionskänslighet 

och tilltagande värk med nedsatt rörlighet till följd. En långsamt avtagande matlust som till 

sist försvinner helt, ses som ett av de första tecknen på att en äldre person befinner sig i livets 

sista tid. Detta beskrivs som en naturlig utveckling och undersköterskorna vill inte truga för 

att den äldre personen skall äta, vilket skulle kränka den äldre personens vilja.  
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Men åh, näringsdryck! Till henne! Förstår du, det låter så illa, men man tycker att det tar ju bara, 

då tar det fjorton dar till… förlängt. När man ser hur de stretar, hur jobbigt de har det, det kanske 

är så man kan känna då, men låt henne vara nu då, för att hon är slut och hon orkar inte mer, hon 

orkar inte. (U1) 

 

Tilltagande minnessvikt, initiativlöshet och bristande intresse för att delta i samtal beskrivs 

också som tecken på att en äldre person befinner sig i livets sista tid. De äldre personerna 

beskrivs vila mycket, för att i livets sista tid bli mestadels sovande. Undersköterskorna 

berättar att de äldre personerna stannar på boendet till sin död, vilket gör omvårdnad i livets 

sista tid till en naturlig del av arbetet.  

 
Jag vet inte nån som har kommit härifrån så att säga, på det viset i varje fall och blivit bra och 

kunnat flytta hem, eller nåt sånt där…så att det börjar här då och sen kan det ta tio år, det kan ta 

en dag…Ja, det blir ju sämre och sämre… så det är nog sista anhalten. (U4) 

 

Omvårdnaden anpassas gradvis efter de äldre personernas långsamma försämring, en 

utveckling undersköterskorna beskriver sig följa med hjälp av sin yrkeserfarenhet. 

Yrkeserfarenheten ger kunskap om när det är dags att kontakta sjuksköterska för 

symtomlindring, eller att dröja sig kvar i rummet för att döden är nära förestående.  

 
Ser man att andningen börjar förändras eller att, ja, nånting händer så stannar man ju kvar en 

stund då, för att, ja, se hur det går och så där då och då talar man ju med sina arbetskamrater och 

säger att, men då sitter jag här en stund då, och sen byter man av varann, eller om man går och 

gör nånting emellan och sen tillbaka igen och så där, så att man ser att de är lugna. (U4)  

 

Undersköterskorna använder också sina yrkesmässiga erfarenheter då de gör bedömningar av 

mer subtila signaler som handlar om att se när en äldre person är döende. 

 
Det ringde en flicka från en annan avdelning och ville att jag skulle komma och hjälpa till och 

lägga en tant. Ja och jag gick bort och när jag fick se tanten, så sa jag till henne att hon ser ju 

faktiskt döende ut, det är nånting med (pekar på sitt eget ansikte) jag vet inte... nånting med 

ögonen där, som, jag vet inte …hon var vaken, men det var nånting med ögonen, jag vet inte…  

(U7) 

 

Erfarenheter som dessa beskrivs dock användas med ödmjukhet då undersköterskorna också 

varit med om att gjorda bedömningar slagit fel.  
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5.1.2 Ett dynamiskt förhållningssätt till den döende personen 

Vid omvårdnad i slutskedet har undersköterskorna en önskan om att finnas till hands när den 

äldre personen behöver det. De anser det nödvändigt att sänka tempot i omvårdnaden genom 

ett ökat fokus på fysiskt omhändertagande. Omvårdnadens mål är nu att den äldre personen 

skall vara hel, ren, lugn och ligga skönt. Lindring av smärta, oro och andningsbesvär beskrivs 

som viktigt för att bevara den äldre personens livskvalitet där ansiktsuttryck och kroppsspråk 

iakttas för att upptäcka tidiga symtom. 

Den fysiska omvårdnaden anses också viktig, den innebär beröring och närhet. Av den 

anledningen prioriterar undersköterskorna omvårdnadsåtgärder som kan ge den äldre 

personen en behaglig upplevelse. 

 
Man borde ha mera tid att vara inne hos dem, för jag har ju sett på en del som ligger och bara att 

man borstar håret på dem, kan man ju se att de liksom tycker det är jätteskönt och så där. Så 

beröring är ju också viktigt för dem.(U7) 

 

Undersköterskorna önskar skapa trygghet genom att vara nära och samtala, under 

förutsättning att den äldre personen tycker om det. När döden är mycket nära avtar samtalet.  

 
Om det kanske är precis i slutet, då, då är jag nog tyst och ja, fråga mig inte varför (skrattar) för 

det vet jag inte, det bara blir så och då försöker man att klappa på den [den äldre personen], eller 

ja, stryka kinden eller över handen så att hon känner att hon har nån där och förhoppningsvis att 

hon känner sig lite tryggare och lugnare då. (U4) 

 

Dödsögonblicket beskrivs som en fin och harmonisk stund. Att därefter göra i ordning 

kroppen betraktas som ett fint avslut på omvårdnaden och en möjlighet att ta ett personligt 

farväl. För att framstå som sig själv igen kläs den döde i sina egna kläder och 

undersköterskorna lägger gärna till något personligt föremål som en sista gest av omtanke. 

När döden inträtt känner undersköterskorna tillfredsställelse och frid när de avlägsnar alla 

hjälpmedel.  

 
Just det här med hjälpmedlen, det tycker jag är så skönt att ta ut ur rummet, så det blir…rent igen, 

som människan var en gång. Det känns som att nu är du dig själv igen. Nu behöver du inte sitta i 

den här rullstolen, nu behöver du inte åka i den här lyften, utan nu, nu är det du igen. (U1) 
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Undersköterskorna anser det vara viktigt att kroppen hämtas under värdiga former. Efter ett 

dödsfall informeras övriga äldre personerna och tillsammans med dem tänds ett ljus för att 

hedra den döde som på ett symboliskt vis är med en sista gång. 

 

5.2 Den äldre personen som utgångspunkt vid omvårdnaden  

Omvårdnaden beskrivs vara anpassad så långt det är möjligt efter de äldre personernas 

önskemål. När den äldre personen försvagas säger sig undersköterskorna värna deras 

integritet genom att behandla dem med respekt och omtanke. Relationen till de äldre 

personerna jämförs med en närståenderelation, vilket betyder att undersköterskorna ibland 

väljer att ta av sin fritid för att möta någon äldre persons behov av stöd och engagemang. 

 

5.2.1 Ger omvårdnad med respekt för den äldre personen  

Relationen till de äldre personerna kan sträcka sig över flera år och beskrivs ofta som nära och 

förtrolig. I det nära umgänget delar undersköterskorna stora händelser i den äldre personens 

liv samtidigt som de genom den dagliga omvårdnaden lär sig vad som stärker deras 

välbefinnande.  Undersköterskorna beskriver sig ha ett genuint intresse för den äldre 

personens livsberättelser. 

 
Jag känner ju inte dem, alltså jag har ju inte varit med dem så länge, men jag, man får vara nöjd 

att man känner dem här och man vet hur de har haft det, för de har ju berättat…och då kan man 

göra sig lite föreställning kanske hur, hur de kan vara och är som personer… och sen är det 

viktigt att veta lite bakgrund och lite anhöriga och vilka de har och så, för att prata med dem som, 

som att man är en gammal bekant, inte bara att de känner att man är personal… på nåt vis. (U1). 

 

Undersköterskorna försöker bemöta varje äldre person som unik och bemödar sig om 

att visa respekt för dennes levda liv och erfarenheter 

 
De är gamla, men det ska man komma ihåg att de är äldre som har mer kunskap, de kan mer, de 

vet mer, de har hört mer och de har upplevt mer än oss och det måste man ha med sig och 

respektera så att man respekterar dem som människor och inte som gamla bara, en klump gamla, 

var och en är en människa, det tycker jag är viktigt att jobba utefter… då behandlar man dem 

individuellt, tycker jag…personligt. (U1) 

 

Av undersköterskornas erfarenheter framkommer att planering av det dagliga arbetet utifrån 

den äldres dagsform är särskilt viktigt, likaså att värna de äldres självbestämmande. Det 
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beskrivs som särskilt viktigt att hålla den äldre personen informerad om tänkta 

omvårdnadsåtgärder, i synnerhet när denne är i ett utsatt läge eller har förlorat förmågan att 

själv förmedla sig. Även ätandet anpassas efter de äldre personernas önskemål. Matvägran 

respekteras, framför allt i livets slut. I det skedet beskrivs närståendes ansträngningar att få de 

äldre personerna att äta som tvångsmatning. 

 
Sen finns det ju anhöriga som /…/  tycker de ska äta och dricka och nästan knölar in i munnen fast 

de ligger och inte kan, utan nästan kvävs. (U3) 

 

Information till närstående om att den äldre nu är så svag att den inte förmår äta beskrivs som 

särskilt viktig. Likaså att det inte gagnar den äldre att tvinga i den äldre mat och dryck mot 

dennes vilja.  

I samtal med den äldre personen berättar undersköterskorna att de intar en passiv hållning för 

att låta den äldre vara den som väljer samtalsämne. När döden närmar sig och den äldre inte 

längre kan förmedla sig beskrivs det som viktigt att undvika ovidkommande samtalsämnen i 

den äldres närhet.  

 
När du kommer in och du ska hjälpa den här människan, du vet ingenting vad den uppfattar, eller, 

om den inte uppfattar någonting så ska du ju i alla fall inte hålla på och babbla och flabba och det 

ska vara med respekt alltså, för att det är ju ändå livet som rinner iväg nu…dens liv…som du  

måste…ja…inte hedra, men respektera i alla fall.(U1) 

 

Respekten tar sig även uttryck i att den äldre personen hålls ren och proper och så långt som 

möjligt klädd i egna kläder. Förmågan att kunna gå på toaletten beskrivs som viktig att värna 

så länge som möjligt vilket gör att undersköterskorna prioriterar smärtlindring inför 

toalettbesök.  

 
Man tycker det är förargligt att ligga och göra ner sig, det tror jag de tycker är det värsta. Tvätta 

sig eller bli tvättad, det tror jag inte de upplever så… men de vill komma upp och gå på den där 

toaletten. (U2) 

 

Ambitionen att anpassa sig efter den äldre personens önskemål kvarstår vid omvårdnad i 

livets slutskede. Valfrihet beskrivs då som viktig för att den äldre personen skall må bra. 

Ett par undersköterskor beskriver att när en äldre person begär att få vara ensam i 

dödsögonblicket så respekteras detta trots att det inte överensstämmer med 
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undersköterskornas egen vilja, vilken kan ha sin grund i samhälleliga normer och värderingar 

om vad som är att betrakta som en god död. Där framhålls ofta att ingen ska behöva dö 

ensam. 

 

5.2.2 Personligt engagerad i omvårdnaden 

Undersköterskorna anser att det är roligt och engagerande att ge omvårdnad. De äldre 

personerna beskrivs ha ett kärleksfullt och bekräftande sätt mot undersköterskorna, vilket 

skapar en familjär stämning. Närheten i relationen bidrar till ett starkt känslomässigt 

engagemang när någon skall dö, vilket kan leda till en balansgång mellan det professionella 

och det privata.  

 
Det var ju sommar och jag hade rast, men jag tog honom med. När jag hade ätit så gick jag ut och 

satte mig en stund själv, då kunde jag ju ta honom med. Han mådde ju bra av det här. Och jag 

visste ju också att han var sjuk, att det här ska inte jag hålla på med i tio år. (U2) 

 

Av citatet framkommer att den äldres välbefinnande kom före undersköterskans rätt till 

lunchrast utan omvårdnadsansvar. För henne var det viktigt att den äldre mannen gavs 

möjlighet till frisk luft. En annan situation som beskrivs som viktig, är att tvätta och lägga den 

äldre skönt tillrätta i sängen. Att inte hinna vara nära i den utsträckning den döende äldre 

personen anses behöva, leder däremot till dåligt samvete. Om inga närstående finns nära 

uppger sig undersköterskorna göra täta besök för att kunna stanna och vara ett stöd i 

dödsögonblicket, en stund som de säger sig uppskatta. 

 
Det är ju ändå oftast väldigt fint att sitta hos en människa, för det är lugnt och man, ja man sitter 

där och klappar dem på handen och man känner att om jag är lugn så blir ju den döende också 

lugn. (U3) 

 

Undersköterskorna bemöter de äldre personernas tankar om döden på olika sätt. Några öppnar 

för samtal medan andra försöker avleda den äldre personen då de upplever att samtalsämnet 

ger uttryck för nedstämdhet. 

 
Många säger ju att de vill dö. De känner väl att de har inga krafter och då vill de bara somna in. Jag 

brukar ju försöka och säga att du kommer snart att må bättre. Man vill ju inte säga att ja, det är klart du 

ska dö det känns inte rätt att göra det. (U7) 
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Undersköterskorna beskriver att det känns skönt när den äldre personen på ett harmoniskt sätt 

uttrycker sig vara färdiga med livet och hinner förbereda sig för att dö. 

  

Omvårdnad i livet slutskede ses som en tillfredsställande del av arbetet som skänker ett 

personligt lugn. När döendet drar ut på tiden och den äldre personen har ont säger sig också 

undersköterskorna lida. Ett utdraget förlopp kan upplevas såväl meningslöst som långtråkigt. 

Om det blir känslomässigt påfrestande byter undersköterskorna av varandra hos den äldre 

personen. Det är en lättnad när den äldre personen erhåller läkemedelsinjektioner, eftersom 

det betyder att det inte är långt kvar. Att få närvara i det ögonblick då en äldre person dör och 

blir fri från sina plågor upplevs vara en fin stund som stämmer till ödmjukhet och respekt.  

 
Jag tycker det är en fin stund, dödsögonblicket, faktiskt…därför att det  känns som det liksom ger 

dem ny kraft, jag vet inte…Jag tror ju inte man ligger som en mögelost sen bara och sover, utan 

det kanske blir något nytt, något annat…man blir fri, i alla fall. Jag tycker att det känns som 

en…en putt iväg. Då känner jag mig ödmjuk…faktiskt väldigt…och respektfull. (R1)  

 

När döden kommer efter ett långt förlopp upplevs den av undersköterskorna som en 

befrielse.  Även en hastig och oväntad död beskrivs som något positivt, då det innebär 

ett begränsat lidande för den äldre personen.  

 

5.3 Ömsesidighet och samarbete med begränsande förutsättningar   

Undersköterskorna beskriver att organisatoriska förutsättningar begränsar deras möjligheter 

att ge den omvårdnad de önskar. Låg bemanning, lång väntan på hjälpmedel samt brist på 

medicinska behandlingar försvårar omvårdnaden i livets slut. Bristerna tillskrivs att särskilt 

boende ses som ett eget boende och inte en sjukvårdsinrättning. Ett gott samarbete 

undersköterskor emellan beskrivs som en förutsättning för att omvårdnaden skall fungera. En 

annan förutsättning är, utifrån undersköterskornas erfarenheter, att närstående vakar och 

sköter symtomkontrollen när undersköterskorna inte själva hinner med. 

 

5.3.1 Omvårdnaden påverkas av organisatoriska förutsättningar och samarbete 

Undersköterskorna beskriver att den omvårdnad som ges på särskilt boende har brister genom 

att det inte finns tillgång till medicinska behandlingar i form av exempelvis vätskedropp och 

syrgas. Brist på omvårdnadsutrustning beskrivs försvåra möjligheten att utföra praktiska 

omvårdnadsåtgärder på ett värdigt sätt.  
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Det saknar jag ibland här, de här små bidéskålarna. Vi går med våra tvättlappar från handfatet 

(visar hur man spiller) och så lite tvätt, de tömmer sig ju. Likadant i ansiktet med, när man inte 

kan ta upp dem till handfatet, Jag kanske skulle vilja ha det där och kunna tvätta lite så här i 

stället för att stå med en trasa. (R2) 

 

Vidare kan väntan på personliga hjälpmedel vara lång, vilket undersköterskorna beskriver 

som ett förlängt lidande för den äldre personen. De berättar att de gör så gott de kan utifrån de 

förutsättningar som finns, där otillräcklig bemanning beskrivs som en av de största 

organisatoriska bristerna.  

 
Ensamarbete skulle förbjudas, anser jag, för det är vansinnigt. Vi ska ju vara ensamma mellan 

klockan fyra och klockan nio på kvällen, till exempel och då spelar det ingen roll vad du har där, 

du kan ha folk i livets slutskede och du kan ha folk som är oroliga, dementa, vad som helst, de är 

ju inte här för ingenting! (R6) 

 

Undersköterskorna har svårt att räcka till när de ensamma ansvarar för en avdelning där en 

person är döende, vilket medför en risk att denne får dö ensam. Samarbetet i 

undersköterskegruppen beskrivs inte bara som en förutsättning för att omvårdnaden ska 

fungera, den uppfattas även vara en förutsättning för att säkerställa att någon finns nära den 

person som skall dö. Alla undersköterskor sägs veta vad som skall göras i olika skeden av 

döendeprocessen och har förståelse när någon blir kvar länge hos en döende äldre person. Ett 

öppet samtalsklimat i arbetsgruppen och en förmåga att läsa varandra för att kunna avlasta när 

det blir för tungt, beskrivs som ännu en förutsättning för att arbetet ska fungera. 

 
Det är ju som ett teamwork i allting, det måste fungera och fungerar gruppen så fungerar ju det 

mesta, så är det ju. Ett bra samarbete innebär att man kan läsa av varann och tala om vad man 

tycker, att nu orkar inte jag vara där inne längre, nu får du gå in en stund. (R3) 

 

Sjuksköterskan uppges vara en viktig samarbetspartner när döendet drar ut på tiden. Hon har 

ofta omvårdnadsansvar för ett stort antal personer och är inte alltid stationerad på den 

avdelning där den döende vårdas, men fyller en viktig funktion då hon upplevs ha förståelse 

för undersköterskornas känslor av otålighet och frustration. 
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5.3.2 Ömsesidiga behov mellan undersköterskor och närstående 

Begränsningar i bemanning gör att undersköterskorna tvingas till prioriteringar som gör att de 

inte alltid kan sitta hos personer som är döende. De förlitar sig på närstående som garanter för 

att den döende har människor i sin närhet som kan uppmärksamma förekomst av obehagliga 

symtom.   

 
Är anhöriga här, då vet jag att det finns några därinne och man gör det man ska och man vet att 

de hör av sig om det händer nånting eller om de märker att den får jätteont och så där (R2) 

 

Undersköterskorna anser det vara mest harmoniskt för den äldre personen när 

närstående vakar och stödjer dem genom att bjuda på mat och korta stunder av 

avlösning. Undersköterskorna sköter den kroppsliga omvårdnaden och anpassar den så 

långt som möjligt efter närståendes önskemål för att visa respekt för deras kunskap om 

den äldre personen. Det beskrivs som särskilt viktigt att förebygga symtom som kan 

vara psykiskt påfrestande för närstående att iaktta. 

 
Det är ju jättejobbigt som anhörig att sitta och lyssna om det nu är väldigt rassligt i halsen och 

man har svårt att andas, men då får man ju stötta och försöka så att det rosslar mindre, för att 

ibland rosslar det ju väldigt mycket när de andas. (R3) 

 

Att bejaka närståendes känslor samtidigt som man försöker behärska sin egen sorg beskrivs 

som emotionellt utmanade. Ett flexibelt förhållningssätt framhålls som viktigt utifrån 

erfarenheten att alla närstående är olika.  

 
Det märker man ju, helt och hållet hur de tar det, allting är så individuellt, varenda gång. För så 

är det ju med allting, alla är ju olika, de som flyttar in här och alla anhöriga är olika, så att det är 

en del i vårt jobb. (R3) 

 

Efter ett dödsfall beskriver sig undersköterskorna ha stor respekt för närståendes vilja när det 

gäller det praktiska omhändertagandet av kroppen. En undersköterska berättade hur hon gick 

tillväga för att tillmötesgå en närståendes önskan om att få hennes hjälp, trots att hon slutat för 

dagen; 
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Hon ville att jag skulle komma tillbaka och göra iordning honom. Ja och det gjorde 

jag. Alltså man kan se gränser mellan jobb och så men att här kände jag att det 

betyder säkert någonting för henne med och för mig också att få göra det. (R1) 

 

Gränsen mellan arbete och fritid beskrivs i denna och likande situationer som underordnad de 

närståendes välbefinnande. Det kändes bra för undersköterskan att tillmötesgå den 

närståendes önskan, ledighet till trots. En annan del av arbetet som känns viktig och 

betydelsefull är att samtala med närstående efter dödsfallet då man vill att de skall få med sig 

fina minnen från boendet. Ett tredje sätt att visa omsorg om de närstående beskrivs vara att 

bjuda dem på mat eller välkomna dem åter till besök på boendet, en miljö som kan ha blivit 

som ett andra hem för dem och där relationen till undersköterskorna kan ha blivit viktig. 

  

6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts med ett kvalitativt perspektiv, vilket medger att forskaren 

intresserar sig för hur en individ upplever och tolkar sin verklighet (Backman, 1998). Som 

metod valdes innehållsanalys, då den kan användas för att finna likheter och skillnader i en 

text (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Den innebär också en systematisk beskrivning 

av ett fenomen (Elo & Kyngäs, 2007), i det här fallet en beskrivning av undersköterskors 

erfarenheter av att ge omvårdnad under livets sista tid på särskilt boende. Intervju som teknik 

valdes då intervjuer ses som särskilt lämpliga för att studera människors upplevelser och 

tydliggöra deras eget perspektiv på sin livsvärld (Kvale, 2009). Studien genomfördes med 

induktiv ansats för att kunna analysera intervjuerna på ett förutsättningslöst sätt (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Då ambitionen med studien var att beskriva undersköterskors erfarenheter av sitt dagliga 

arbete, var det nödvändigt att låta dem berätta med egna ord. Samtliga undersköterskor gav 

intryck av att de gärna ville ställa upp och berätta om sina erfarenheter. Viss variation kunde 

noteras gällande sättet undersköterskorna delgav sina erfarenheter, då några tycktes finna det 

lätt att uttrycka sig på ett ordrikt och beskrivande sätt medan övriga gav mer kortfattade svar. 

Flera undersköterskor kommenterade också att de kände sig hämmade av 

inspelningsapparaturen, vilket väcker frågan om exempelvis skrivna berättelser hade besparat 

dem det obehaget. De erfarenheter undersköterskorna delgav innebar kritik riktad mot de 

organisatoriska förutsättningarna som bland annat innebär tidsbrist, men gav för övrigt en till 
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stora delar positiv bild av den omvårdnad som ges till äldre personer under livets sista tid på 

särskilt boende. Denna bild skiljer sig från den som ofta förmedlas av media och som även 

redovisas i en studie av Dwyer, Hansebo, Andershed & Ternestedt (2010), där 

undersköterskor anser sig sakna rätt kompetens för att kunna ge vård under livets sista tid, 

vilket bland annat innebär att många äldre personer är otillräckligt smärtlindrade, samtidigt 

som de erfar att tidsbristen leder till att den vård de ger är ovärdig (Dwyer et al., 2010), vilket 

leder till samvetsstress (Beck et al., 2012).  

Detta väcker frågan om undersköterskorna i denna studie möjligen kan ha avstått från att 

redovisa vissa negativa erfarenheter av lojalitet mot arbetsgivare och arbetskamrater. För att 

kringgå den risken kan man tänka sig observationsstudier som en mer valid insamlingsmetod. 

Dock hade datainsamling med hjälp av skrivna berättelser eller observationer inneburit att 

inga följdfrågor kunnat ställas och den ömsesidiga interaktion som också kan ha bidragit till 

materialets kvalitet hade uteblivit. 

 

Den egna förförståelsen påverkar intervjuer och analysprocesser. Redan vid avlyssning av 

intervjuerna blev förförståelsens påverkan tydlig, exempelvis genom att intressanta 

följdfrågor inte blev ställda då förförståelsen förutsatte svaret. Därigenom kan intressant 

information om undersköterskornas erfarenheter ha gått förlorad. Å andra sidan kan det finnas 

en vinst med att låta undersköterskorna berätta utan att bli avbrutna av alltför många frågor, 

då även dessa ofrånkomligen springer ur och påverkas av förförståelsen. Dessa insikter styrks 

av Kvale (2009) som menar att intervjuandet är en konst och ett hantverk som påverkas av 

intervjuarens omdöme, vilket till en början är outvecklat, men som genom upprepat utövande 

kan utvecklas till en mer intuitiv förmåga. 

 

Tidigt i analysprocessen fanns en tendens att lägga stor betydelse vid textavsnitt som 

motsvarade de egna uppfattningarna, även om dessa egentligen inte var särskilt tongivande 

vid en granskning av hela materialet, troligen beroende på förförståelsen.  

Med en växande medvetenhet om förförståelsens påverkan och därigenom en risk för tidig 

tolkning har analysprocessen inneburit en ständig återgång till intervjutexterna för upprepad 

genomläsning och ifrågasättande av de kondenseringar, koder, teman och subteman som 

skapats. För detta finns stöd hos Dahlberg et al. (2008), som menar att ökande självkännedom 

gör det allt lättare att identifiera förförståelsen och se dess påverkan. En del korrigeringar har 

genomförts då upprepad genomläsning avslöjat tolkningar som varit uppenbart påverkade av 
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förförståelsen. Dessa förändringar har inneburit att kondenseringar flyttats och nya koder, 

teman och subteman har uppstått. Vid genomförda förändringar på kondenseringsnivå har i 

möjligaste mån intervjupersonernas egna ord används, i avsikten att undvika tolkning. 

Ett annat sätt att hantera förförståelsen har varit genom en kontinuerlig handledning med 

samtal, ett arbetssätt som förordas av Dahlberg et al. (2008), vilka menar att förförståelse 

behöver verbaliseras i samtal för att bli synliggjord.  

 

Resultatet av en intervjustudie kan inte ses som helt oberoende av intervjuaren då denne 

genom intervjuförfarandet är medskapare till texten (Lundman& Hällgren-Graneheim, 2008). 

Det är heller inte eftersträvansvärt att vara helt objektiv i en intervjusituation eftersom det 

mänskliga samspelet tillika med intervjuarens kunnighet, känslighet och empatiska förmåga 

påverkar intervjuns kvalitet (Kvale, 2009). Då förförståelsen inte endast handlar om 

yrkesmässiga erfarenheter, utan även om livserfarenhet och personlighet, det vill säga 

författarens egen livsvärld, är det inte möjligt att bortse från den, vilket påpekas av Dahlberg 

et al. (2008) som menar att författaren själv är en del av den kultur som studeras och därmed 

en del av det studerade fenomenet. Förförståelsen är en förutsättning för att vi skall kunna 

förstå oss på vår omvärld, då det är mot den vi tolkar det vi ser och upplever.  Det är således 

omöjligt att genomföra en studie utan att använda sig av sin förförståelse som en direkt 

tillgång. Det är däremot nödvändigt att identifiera den, för att försöka sätta den åt sidan i 

analysarbetet. I annat fall finns en risk att endast det redan förväntade ses och ny kunskap 

förblir oupptäckt (Dahlberg et al., 2008).  

 

Syftet med studien var att få fram en djup och bred beskrivning av undersköterskornas 

erfarenheter och den omvårdnad de bedrev. Användande av kvalitativ metod är en 

förutsättning för att få fram beskrivningar av det slaget. Detta styrks av Kvale (2009) som 

menar att en kvalitativ forskningsintervju täcker såväl de uttalade beskrivningarna som det 

som sägs mellan raderna och ger nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld. 

Djupintervjuer med sju undersköterskor innebär att resultatet inte kan generaliseras såsom 

gällande för alla inom samma yrkeskategori, men har i stället givit personliga och utförliga 

beskrivningar av just dessa undersköterskors erfarenheter. 

 

En studies trovärdighet kan sägas stärkas genom handledning genom att det då är flera 

personer som reflekterar över samma text och kommer fram till en samstämmighet gällande 
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dess utformning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Handledningen under det här 

arbetet har bestått av ett antal fysiska träffar, men också av telefonsamtal och kommunikation 

via mejl, vilket möjliggjort en tät kontakt och en ständigt pågående gemensam reflektion. 

Även ett noggrant redovisande av hela analysprocessen och de ställningstaganden som gjorts 

är ägnat att stärka trovärdigheten, likaväl som presentationen av citat i resultatdelen är tänkta 

att ge läsaren en möjlighet att själv bedöma studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). 

En överförbarhet till andra kontext är något som sägs stärka en studies trovärdighet. Huruvida 

det låter sig göras avgörs av läsaren, men försök att underlätta jämförelser med andra kontext 

har här gjorts genom en noggrann presentation av urval, deltagare, analys samt de 

omständigheter som utgör kontext för studien (Lundman& Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Användandet av De 6 S:n i resultatdiskussionen har visat att undersköterskorna ger en 

omvårdnad som till delar kan liknas vid de kriterier som ingår i De 6 S:n. Genom jämförelse 

med modellen framgick att modellens mest centrala S, självbild, var centralt även för 

undersköterskorna, dock på ett implicit sätt. Resultatet tycks visa att det är 

undersköterskornas engagemang i de äldre personerna som ligger till grund för den 

omvårdnad de ger. Vårdarperspektivet är dock ej belyst i modellen om De 6 S:n, vilket 

möjligen kan ses som ett utvecklingsområde.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I denna diskussion kommer resultaten att relateras till en modell för personcentrerad palliativ 

vård, De 6 S:n, vilken bygger på begreppen: självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang och strategier. Resultatet i den här studien visar, liksom 

tidigare forskning (Dwyer et al., 2010; Österlind, Hansebo, Andersson, Ternestedt & 

Hellström, 2011), att undersköterskor på särskilt boende inte har för vana att tala med 

varandra om döden. Orsaken beskrivs inte vara upplevd rädsla eller obehag (jmf Österlind et 

al, 2011), utan beror på att döende vid hög ålder ses som en naturlig process. Vidare beskriver 

tidigare forskning att personal på särskilt boende ser döden som en naturlig följd av kroppslig 

svaghet. Döden är väntad och får inte någon särskild uppmärksamhet när den närmar sig 

(Österlind et al 2008). I min studie tycks det finnas ett öppnare förhållningssätt till döden efter 

ett dödsfall, då det beskrivs som viktigt att klä kroppen fint och behandla den med respekt, 

vilket även framkommit i tidigare forskning (Österlind et. al., 2011). Även 
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undersköterskornas vana att tända ett ljus tillsammans med övriga boende till minne av den 

avliden kan tänkas vara ett uttryck för detta öppnare förhållningssätt efter döden. Detta kan 

tolkas som ett uttryck för en vilja att främja den äldre personens självbild och värdighet även 

efter döden. Härigenom respekteras också medboeendes behov av att få visa respekt för den 

nu döda personen.  

 

Resultatet i den här studien tyder på att undersköterskorna fokuserar på utförandet av 

praktiska omvårdnadsuppgifter. Tidigare forskning har visat att undersköterskor anser sig 

ansvara för så många praktiska göromål att de inte har tid att vara tillsammans med de boende 

på ett kravlöst sätt i den utsträckning de önskar (Beck et al., 2012; Dwyer et al., 2010). 

Samtliga undersköterskor i den här studien beskriver att de har den äldre personens önskemål 

och behov som utgångspunkt vid omvårdnad under livets sista tid, vilket kan förstås som att 

de utgår från ett livsvärldsperspektiv på den äldre personen (jmf. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Därför kan den 

omvårdnad de ger beskrivas ha som ambition att vara personcentrerad i likhet med Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed (2012) modell för personcentrerad palliativ vård, De 6 S:n, 

där självbild och självbestämmande utgör utgångspunkter.  

Undersköterskorna beskriver att de vill samtala med de äldre för att lära känna dem så att de 

kan bemöta dem som de unika individer de är.  Detta kan jämföras med vad Ternestedt et al. 

(2012)  beskriver som att ta del av en livsberättelse. I denna studie kan mottagandet av en 

livsberättelse antas sträva efter att stärka de äldre personernas självbild och identitet genom 

att undersköterskorna uttrycker en önskan att få lära känna den äldre personen som den hon 

varit, inte endast som den äldre, sköra person hon är när hon flyttar till det särskilda boendet.  

Det vardagliga sammanhanget erbjuder många tillfällen för samtal och det är ofta i de 

vardagliga bestyren på tu man hand som en livsberättelse förmedlas (Browall, Melin- 

Johansson, Strang, Danielsson & Henoch , 2010; Ternestedt et al, 2012). I en nära relation 

finns möjlighet lära känna personen bortom eventuella sjukdomar (Cochinov, 2004) och få en 

uppfattning om livsåskådning och värderingar (Westius, Kallenberg & Norberg, 2012), samt 

kunskap om personens egna tankar kring sin förestående död (Ternestedt et al., 2012). Några 

av undersköterskorna i den här studien engagerar sig i existentiella samtal med den äldre 

personen kring dennes dödslängtan eller rädsla för att dö, medan andra värjer sig mot 

samtalsämnet. Det kan tänkas bero på den sorg de beskriver sig känna när någon de vårdat 

länge och lärt känna, skall dö. Oviljan kan också tänkas bero på en känsla av bristande 
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kompetens som gör att dylika samtal känns onaturliga, något som framkommer i en artikel av 

Beck et al.(2012). Denna typ av samtal kan dock vara av stor betydelse för de äldre 

personerna, då förmedlandet av livsberättelsen även kan innebära en personlig strategi för att 

göra sig redo att möta döden (Ternestedt et al., 2012). 

 

Undersköterskorna i denna studie beskriver hur de delar såväl det vardagliga som större 

livshändelser i den äldre personens liv och i denna nära kontakt med undersköterskorna kan 

den äldre personen få hjälp att knyta band både till det förflutna och till framtiden, vilket kan 

antas ge en inre styrka som kan generera kraft att se nya lösningar även i en besvärlig 

situation (Lundman, Aléx, Jonsén, Norberg, Nygren, Santamäki- Fischer & Strandberg, 

2010). Därigenom kan även undersköterskorna sägas vara delaktiga i de äldre personernas 

skapande av strategier, i enlighet med modellen om De 6 S:n (Ternestedt et al, 2010). För den 

äldre personen, som ofta befinner sig i en omvälvande period av insikt om att livet snart är 

slut, kan berättandet vara läkande och bidra till en bättre förståelse av sig själv. Samtidigt ger 

det en möjlighet att summera livet och se sig själv i ett större sammanhang, vilket kan vara 

stärkande för självbilden och upplevelsen av värdighet (Ternestedt et al, 2012). Detta 

framkommer även i en studie av Browall et al.(2010), där undersköterskor beskriver att äldre 

personer har behov av att berätta om sitt liv för att kunna utvärdera och förstå det. Närvaro, 

samtal och lyssnande i omvårdnadssituationen kan därför ses som viktiga handlingar till 

grund för en personcentrerad vård (Lindqvist et al., 2012).  

 

Efter att en äldre person har dött beskriver undersköterskorna att de vid omvårdnaden gör 

kroppen ren och sedan i möjligaste mån klär den döende personen i egna kläder. Detta kan 

spegla en implicit vilja hos undersköterskorna att underlätta för den äldre personen att få en 

god död i enlighet med de egna värderingarna (Ternestedt et al., 2012), men kan också förstås 

som ett sätt att försöka stärka den äldre personens självbild efter döden. Det kan även förstås 

som en strävan att värna vad Nordenfelt (2010) beskriver som identitetsvärdighet, en typ av 

värdighet en person kan uppleva till följd av hur hon tror sig uppfattas av andra, men också 

utifrån hur hon upplever sig själv som en integrerad helhet med autonomt självbestämmande 

och en viss grad av självaktning. Åldrandet i sig självt förändrar en persons utseende och 

kroppsliga förmågor på ett sätt som leder till en många gånger ovälkommen förändring av 

identiteten. Dessutom kan sjukdomar och handikapp tillstöta som tillsammans med insikten 

om att de är kroniska kan förändra en äldre persons självbild. Om detta leder till en känsla av 
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att inte längre duga, kan identitetsvärdigheten komma att kränkas inifrån den äldre personen 

själv. Till följd av sjukdomar och handikapp uppstår ofta ett beroende av andra människors 

hjälp vilket kan upplevas som kränkande och svårhanterligt, i synnerhet i privata situationer 

(Nordenfelt, 2010). Bristande förmåga att styra över kroppens funktioner kan leda till 

skamkänslor och en vilja att dra sig undan (Franklin et al., 2006). Utsattheten i dylika 

situationer kan göra att den äldre personens identitetsvärdighet kränks (Nordenfelt, 2010). I 

föreliggande studie beskrivs det som särskilt viktigt att ge omvårdnad med respekt när den 

äldre personen är i ett utsatt läge, exempelvis i duschen eller när omvårdnaden utförs i sängen, 

vilket kan antas få stöd av Nordenfelt (2010) som menar att det bland annat är en persons 

integritet som ligger till grund för identitetsvärdigheten. En kränkning av integriteten kan lätt 

ske vid intrång i den privata sfären såvida inte den äldre personen först gett sitt tillstånd till 

detta. För att visa sin respekt för den äldre personens integritet säger sig undersköterskorna 

alltid informera om vad de avser att göra, även om den äldre personen inte längre kan 

förmedla sig. De beskriver sig även ha förståelse för de äldre personernas önskan att så långt 

det är möjligt få hjälp för att komma upp till toaletten, vilket kan tolkas som ett uttryck för en 

strävan att skydda de äldre personernas upplevelse av identitetsvärdigheten även i privata 

situationer. Detta kan kännas igen i en studie av Dwyer et al. (2009), där undersköterskorna 

menar sig främja de äldre personernas värdighet genom att hjälpa dem med basal omvårdnad. 

Upplevelsen av identitet kan ses som en livslång utveckling genom ett samspel mellan kropp, 

psyke och omvärld (Eriksson & Eriksson, 2004; Hockey, 2008). Förmågan att använda 

kroppen för att möta omvärlden kan förstås som mycket viktig för identitetsutvecklingen 

(Carlander, 2011; Hockey i Payne, 2008; Lawton, 2001;). Undersköterskorna i denna studie 

kan tänkas gynna de äldre personernas förmåga att använda kroppen för att möta omvärlden 

då de ger beröring och närhet i avsikt att ge en behaglig upplevelse, exempelvis genom att 

borsta den äldre personens hår. Detta kan antas belysa vikten av att den basala omvårdnaden 

utförs med respekt och finkänslighet. 

 

Mera explicit uttrycker sig undersköterskorna i den här studien vilja främja de äldre 

personernas självbestämmande och ge en individuellt anpassad omvårdnad i avsikten att visa 

respekt. Som exempel på detta kan nämnas undersköterskornas respekt för en äldre persons 

önskan att få vara ensam i sitt dödsögonblick. Detta kan, i enlighet med Summer- Meranius 

(2010) och Ternestedt et al (2012) förstås som en vilja att underlätta för den äldre personen att 

vara autonom och därigenom kunna leva den sista tiden på det sätt hon själv önskar, trots sitt 
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beroende av andra. Människans autonomi, alltså rätten att bestämma över sitt eget liv, kan 

förstås som grundläggande för identitetsvärdigheten, eftersom en kränkt autonomi kan leda 

till förlorad självaktning (Nordenfelt, 2010).  Detta kan antas få stöd i Summer-Meranius 

(2010) studie där äldre personer beskriver att självbestämmandet ger dem en möjlighet att få 

vara sig själva och därigenom en stärkt känsla av värdighet och identitet.  

 

Undersköterskornas sätt att hantera de äldre personernas svikande matlust kan nämnas som 

ännu ett exempel på deras vilja att främja de äldre personernas självbestämmande. En 

undersköterska beskriver sin negativa reaktion när näringsdryck ordineras till en svag äldre 

person, eftersom hon anser det endast kunna leda till ett förlängt lidande för den äldre 

personen, som i stället borde lämnas ifred i en naturlig dödsprocess. Det finns dock en risk för 

att detta kan vara ett exempel på paternalistisk vård, alltså att undersköterskan anser sig veta 

mer om de långsiktiga konsekvenserna än den äldre personen och därför är berättigad att 

bestämma i hennes ställe, något som ibland kan kännas igen i vården (Nordenfelt, 2010). Det 

kan trots allt finnas en möjlighet att den äldre personen själv hyser en önskan om att försöka 

äta även om det är besvärligt. Det innebär i så fall att handlingen kränker den äldre personens 

självbild, snarare än att främja den.  

 

Att gynna de äldre personernas sociala relationer genom att bjuda närstående på mat, men 

också genom att försöka lindra symtom som närstående kan finna besvärliga att iaktta 

beskrivs som viktigt för undersköterskorna.  De beskriver sig även visa respekt för de 

närståendes kunskaper om den äldre personen, vilket kan innebära att de närstående känner 

sig sedda och bekräftade. Det kan jämföras med en studie av Linderholm och Friedrichsen 

(2010) där det framkommer att närstående behöver ha en relation till de professionella 

vårdarna för att motverka känslor av maktlöshet och övergivenhet. Undersköterskornas 

ambition att någon skall vara nära den döende personen för att ha uppsikt över symtom och 

förmedla lugn, kan förstås som ett uttryck för personcentrerad omvårdnad. Då de själva 

beskriver sig ha svårt att klara detta, tar de hjälp av vakande närstående. Det är dock inte helt 

okomplicerat att låta närstående ta ansvar för den äldre personen, då både den äldre personen 

såväl som de närstående kan tänkas sörja det nära försestående avskedet. Vidare kan 

närståendes närvaro försvåra för den äldre personen att visa sina egen smärta utifrån en känsla 

av att behöva hålla modet uppe för deras skull (Ternestedt et al., 2012). För att försöka 
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åstadkomma symtomlindring för själslig smärta hos såväl den äldre personen som hos 

närstående är det därför av värde om undersköterskorna kan beredas möjlighet att finnas nära.  

 

Vidare beskriver undersköterskorna att en bemanning där de tidvis arbetar ensamma på 

avdelningen försvårar deras möjligheter att själva vara nära de döende. Detta kan tänkas 

innebära att den äldre personens möjlighet att se sig själv i ett sammanhang försvagas, då 

närheten i de vardagliga situationerna är en förutsättning för att en livsberättelse skall kunna 

förmedlas till undersköterskorna och på så sätt bidra till att den äldre personen får en ökad 

förståelse för sig själv och sitt levda liv.  

Problemet kan kännas igen i en studie av Dwyer et al.(2009), där undersköterskor beskriver 

att organisationens uppbyggnad på det särskilda boendet skapar en tidsbrist som förhindrar 

möjligheten att ge en personcentrerad omvårdnad. Vidare visar Fagerberg & Engström (2012) 

att organisationens uppbyggnad påverkar omvårdnaden på ett negativt sätt genom att en 

alltför låg bemanning förhindrar möten med de äldre personerna som unika personer med 

individuella behov. Detta kan i förlängningen innebära att undersköterskorna saknar 

kunskaper om hur den äldre personen vill leva sin sista tid, vilket kan försvåra den äldre 

personens strategiskapande inför döden.  

Häggström, Mahmidir & Kihlgren (2010) beskriver att organisationens uppbyggnad 

förhindrar undersköterskorna att ta tid för var och en av de äldre personerna, vilket kan skapa 

skuldkänslor, särskilt när döende personer ges för lite tid. Dessutom noterar Summer- 

Meranius (2010) liksom Österlind (2009), att äldre personer avstår från att begära hjälp för att 

inte öka pressen på undersköterskorna, vilket innebär att de själva bidrar till en såväl social 

som existentiell ensamhet. Detta sätt att underordna sig andras behov motverkar också deras 

identitetsutveckling och kan leda till att de äldre personerna upplever sig vara mindre värda 

och en börda för samhället. Genom att omgivningen på detta vis kan komma att kränka den 

äldre personens upplevelse av identitetsvärdighet, samtidigt som hjälp för att kunna leva nära 

den egna livsstilen möjligen uteblir, kan detta sammantaget leda till att den äldre personens 

självbild försvagas.  

 

Undersköterskorna i denna studie samarbetar med närstående för kontroll av kroppsliga 

symtom och säkerställande av mänsklig närvaro hos den äldre döende personen när de saknar 

möjlighet att göra det själva. De påtalar även brist på utrustning de anser sig behöva för att ge 

en värdig omvårdnad i livets slut, men accepterar att det är så utifrån att de äldre personerna 
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lever i ett eget boende. Detta kan kopplas till det faktum att särskilt boende, vilket uppstod i 

samband med ÄDEL-reformen 1992 (Socialstyrelsen, 1996) och lyder under socialtjänstlagen 

(SFS, 2001: 453), främst strävar efter att stödja enskildas resurser att ta del av samhället och 

leva ett så rikt socialt liv som möjligt. Därmed betonas boende framför omvårdnad 

(Johansson, 2002). Detta kan också kännas igen i en studie av Beck et al (2012) där 

undersköterskor beskriver sig arbeta i en organisation som är fokuserad på hälsa och 

oberoende trots att den omvårdnad som ges många gånger är av palliativ karaktär. Kan det 

vara ett uttryck för en ambition att i hög grad stödja det friska på bekostnad av 

uppmärksamhet gent emot sjukdom och döende? I resultatet av den här studien framgår att 

alla som flyttar in på särskilt boende också stannar där till sin död, vilket framhåller värdet av 

att även betona hälso-och sjukvårdslagens (SFS, 1982:763) perspektiv, där det betonas att den 

som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vård. För att tydliggöra 

hälso- och sjukvårdsbehovet hos personer på särskilt boende föreslår därför 

Äldreboendedelegationen (SOU 2007:103) att boendeformen skall byta namn till vård- och 

omsorgsboende.  

 

Vikten av symtomlindring betonas av undersköterskorna i den här studien. Deras avsikt med 

symtomlindringen är att bevara de äldre personernas livskvalitet och de beskriver symtom av 

smärta och oro som viktiga att lindra. De äldre personernas eventuella dödsångest omnämns 

inte i termer av smärta. Smärta kan ses från ett fysiskt perspektiv, men också från ett psykiskt, 

socialt och andligt perspektiv, av Saunders (1979) beskrivet med begreppet total pain, vilket 

kan jämföras med ett vårdvetenskapligt synsätt (jfr. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003; Eriksson, 1997). Saunders menar att sorg i samband med döende är en 

adekvat känsla som behöver bejakas för att kunna lindras.  Vidare menar hon att lindringen 

inte endast utgörs av läkemedel utan också av mänsklig förståelse samt praktisk och social 

hjälp.  

 

Undersköterskorna i denna studie visar ett engagemang i den omvårdnad de ger. De beskriver 

sig ge omvårdnad nära de äldre personerna i en förtrolig relation och får därigenom kunskap 

om de äldre personernas individuella behov för att uppnå välbefinnande. Denna kunskap 

tillvaratas av sjuksköterskan som litar på deras utsagor om de äldre personerna eftersom de 

känner dem bäst. Detta tycks skapa en yrkesstolthet hos undersköterskorna, vilket även kan 

kännas igen i Häggström & Kihlgrens (2007) studie, där undersköterskor menar sig arbeta så 
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nära de äldre personerna att de kan läsa nyanserna i deras kroppsspråk, vilket ger dem en unik 

kunskap som leder till en yrkesstolthet.   

 

Engagemanget undersköterskorna ger uttryck för renderar kärlek och bekräftelse i utbyte och 

gör att de beskriver sitt arbete som roligt. Det kan antas få stöd i Häggström et al. (2010), där 

undersköterskorna anger att den engagerade och nära relationen till de äldre personerna är en 

av viktigaste anledningarna till att de stannar kvar på arbetsplatsen år efter år. I denna studie 

beskrivs att närheten i relationen med tiden kan bli så pass nära att undersköterskorna jämför 

de äldre personerna med närstående. Detta är också vad undersköterskorna kan antas 

eftersträva i sin personcentrerade vård, då de ger uttryck för en vilja att vara mer som en 

personlig vän än personal för den äldre personen. Detta kan kännas igen i Fagerberg och 

Engströms (2012) studie, där den tillfrågade personalen beskrev att ett personligt möte med 

de äldre personerna där vårdarrollen hålls tillbaka ger en ny förståelse för vården av de äldre 

personerna och skapar närhet och skänker tillfredsställelse. Kanske kan man beskriva sig se 

en kärleksfullhet i undersköterskornas engagemang och jämföra det med vad Eriksson och 

Lindström (2003) beskriver som ’ethos’. En människas engagemang som ett ethos kan 

beskrivas som en inre ton som väcker vördnaden för en annan människas värdighet och 

skapar en vilja till förståelse. Kärnan i ethos beskrivs vara kärlek och barmhärtighet, vilket 

gör att ethos går djupare än etiken. Ethos kan kännas igen som en inre värdegrund hos den 

enskilde, vilket kan ta sig uttryck i hållningen och handlandet gent emot andra. Den närvaro  

undersköterskorna beskriver sig ha i omvårdnaden av den äldre personen gör mötet 

professionellt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv (Dahlberg & Segesten, 2010). Utmaningen 

ligger i att lyckas vara personlig utan att bli privat. Undersköterskorna i denna studie väljer 

ibland att ge av sin fritid till förmån för de äldre personernas välbefinnande. De menar sig 

göra det av fri vilja, men det nära engagemanget kan tänkas bli problematiskt när den äldre 

personen begär något som kan vara svårt att tillmötesgå (Fagerberg & Engström, 2012). Det 

kan leda till funderingar kring var gränsen mellan närhet och distans går, något som möjligen 

kompliceras av den höga graden av närhet och engagemang i relationen.  

 

Vidare kan närheten till den äldre personen försvåra situationen för undersköterskorna i 

samband med att den äldre personen skall dö. De beskriver att de försöker hålla tillbaka sina 

egna känslor av sorg för de anhörigas skull. Samtidigt beskriver de att de fylls av vördnad, 

ödmjukhet och lugn i dödens omedelbara närhet och att samtalet tystnar automatiskt när de 
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erfar att dödsögonblicket är nära. Det kan möjligen bero på att det kan ta en stund att förstå att 

en människa övergått från att vara levande till att vara död, vilket gör det naturligt att stanna 

upp och visa vördnad inför döden (Lanz, 2010). En annan tänkbar anledning kan tänkas vara 

att undersköterskorna vet att den äldre person de lärt sig tycka om snart skall vara fri från alla 

plågor. Möjligen kan den vördnad undersköterskorna i denna studie beskriver sig ha för den 

döende och döda kroppen förstås som en yttring av den identitetsvärdighet de tillskriver den 

äldre personen genom att de lagt så stor vikt vid att ta del av livsberättelsen. Kanske kan det 

ses som en förklaring till varför de efter dödsfallet uttrycker sig erfara en lättnad när de får ta 

bort hjälpmedel, eftersom de då upplever att den döde då får ”bli sig själv igen.” 

 

Engagemanget i Häggströms et al. (2010) studie kännetecknades av kunskap sprungen ur 

undersköterskornas teoretiska och praktiska kunnande.  Kunskapen beskrevs som tyst, intuitiv 

och erfarenhetsbaserad, vilket är någonting som kan kopplas till denna studie. 

Undersköterskorna beskriver att de ”känner på sig” när det är dags att stanna i rummet för att 

döden är nära, eller att kunna ”se ” i  ögonen på en person att döden är mycket nära, vilket kan 

tolkas som ett engagemang i form av kunskap som vägleder undersköterskorna i deras 

omvårdnadsarbete (Häggström et al., 2010).  

 

Sammanfattningsvis kan resultaten av denna studie förstås som att undersköterskorna när en 

delvis explicit önskan att ge en personcentrerad palliativ omvårdnad, vilken kan kännas igen i 

modellen om de 6 S:n. Undersköterskornas strävan att tillhandahålla en personcentrerad 

palliativ omvårdnad försvåras av organisationens uppbyggnad. Dessa svårigheter kringgås 

genom att undersköterskorna tar närstående till hjälp i omvårdnaden. Undersköterskorna är 

engagerade i sitt arbete och har en nära och kärleksfull relation till de äldre personerna, vilket 

ibland skapar svårigheter i att sätta gränser mellan arbete och privatliv. 

 

7. Konklusion, praktiska implikationer och förslag till fortsatta studier 
Resultaten av denna studie visar att undersköterskor har en stark ambition att arbeta 

personcentrerat när de ger omvårdnad till en äldre person under livets sista tid. Praktiska 

göromål har stort utrymme, men de utförs med en bakomliggande ambition att utgå från 

personen på ett sätt som till stora delar kan kännas igen i personcentrerad palliativ vård.  
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Undersköterskeyrket kan i dag tyckas ha en låg samhällsstatus. Med tanke på framtidens 

ökande vårdbehov för en åldrande befolkning är det angeläget att ändra på detta. Resultatet i 

denna studie kan tänkas bidra till att synliggöra och lyfta denna yrkesgrupp, samtidigt som de 

visar att även undersköterskor kontextualiserar vårdvetenskapen.  

Kliniskt sett kan resultaten av denna studie vara till nytta för omvårdnadsansvariga 

sjuksköterskor då de kan bidra till en ökad kunskap om hur undersköterskor arbetar och vilka 

implicita resonemang som kan ligga bakom de omvårdnadshandlingar de väljer.   

 

Då resultatet av denna studie redogör för undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad i 

livets slut på särskilt boende vore det intressant med fortsatt forskning kring äldre personers 

erfarenheter av att ta emot omvårdnad under livets sista tid på särskilt boende, såväl som det 

vore intressant med fortsatt forskning avseende även närståendes erfarenheter. 

 

Det vore även intressant om någon kommande studie fokuserade på att utröna vad 

undersköterskornas tysta erfarenheter består i och på vilket sätt de tillgodogör sig dem. 
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Bilaga 1 
 
NN    
Områdeschef                                                                                        
 
 
Förfrågan om tillstånd att intervjua undersköterskor om deras 
erfarenheter av att ge vård under livets sista tid till personer som bor i 
kommunalt särskilt boende 
   
Mitt namn är Bodil Holmberg och jag läser en specialistsjuksköterskeutbildning med 
specialisering mot palliativ vård vid Ersta Sköndals Högskola i Stockholm. Jag arbetar med 
mitt examensarbete som handlar om undersköterskors erfarenheter av att ge vård under livets 
sista tid till personer som bor på särskilt boende.  
 
Jag söker tillstånd att genomföra studien hos er på XX i XX. Studien kommer att genomföras 
med hjälp av intervjuer som kommer att spelas in på digitalbandspelare och sedan överföras 
till text som analyseras.  
 
Om Du ger tillstånd till denna studie skulle jag vilja få tillgång till adress och telefonnummer 
till samtliga anställda undersköterskor som arbetat på särskilt boende i minst fem år.  
 
Jag har sedan för avsikt att skicka ett brev med förfrågan om medverkan samt information om 
studiens syfte och tillvägagångssätt till var femte undersköterska tills jag får svar från 
sammanlagt sju som säger att de önskar delta.  
 
Har Du frågor eller behöver mer information om studien är Du välkommen att ta kontakt med 
mig eller min handledare. 
 
 
 
 
Jane Österlind, leg ssk, Med dr, lektor  Bodil Holmberg, leg ssk, fil kand. 
Ersta Sköndal högskola  Fixgatan 7 
Institutionen för vårdvetenskap  641 33 Katrineholm 
Mob: 0766-36 50 11  Tfn: 0150-198 42 
E-post: jane@osterlind@esh.se  070-893 76 49 
  E-post: bodil@methos.se 
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Bilaga 2 
 
Förfrågan om deltagande i studie gällande undersköterskors erfarenheter 
av att vårda under livets sista tid på kommunalt särskilt boende 
 
Den här studien handlar om vård av personer som bor under livets sista tid på kommunalt 
särskilt boende, en del av vården som är sparsamt studerad. Målet med studien är att belysa 
undersköterskors erfarenheter av att vårda den sista tiden i en människas liv. Genom kontakt 
med verksamhetsansvarig på din arbetsplats har jag fått ditt namn och dina adressuppgifter.  
 
Om du vill delta i studien kommer din medverkan att bestå av en träff med mig där jag 
intervjuar dig om dina erfarenheter av att vårda personer som under sitt livs sista tid bor i 
kommunalt särskilt boende. Intervjun spelas in på digitalbandspelare och överförs därefter till 
text. Texten kommer sedan att analyseras och presenteras i en rapport. Inga uppgifter om dig, 
din arbetsplats eller några andra personliga förhållanden kommer att redovisas i rapporten. 
Alla texter kommer att förvaras inlåsta. Texterna kommer att avidentifieras och kodas, så att 
endast jag vet vem som uttalat sig i varje intervju. Rapporten kommer att finnas tillgänglig 
såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek. När studien är 
färdig får du gärna ta del av den om du vill.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta din 
medverkan utan att förklara varför. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 
nedanstående personer. Kontaktuppgifter finner du längst ned i brevet. Inom två veckor 
kommer jag att ta kontakt med dig för att höra om du vill delta eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jane Österlind, leg ssk, Med dr, lektor  Bodil Holmberg, leg ssk, fil kand. 
Ersta Sköndal högskola  Fixgatan 7 
Institutionen för vårdvetenskap  641 33 Katrineholm 
Mob: 0766-36 50 11  Tfn: 0150-198 42 
E-post: jane@osterlind@esh.se  070-893 76 49 
  E-post: bodil@methos.se  
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide för studien ” Livets sista tid på kommunalt särskilt boende 
en studie av undersköterskors erfarenheter” 
 
 

1. Kan du berätta för mig om en vanlig arbetsdag för dig här på XX? 
 

2. Kan du så detaljerat som möjligt berätta om när du har vårdat en person under livets 
sista tid?  

 
- Fanns det något som underlättade ditt arbete? 

 
- Fanns det något som försvårade ditt arbete? 

 
3. Vad är livets sista tid för dig? 
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Bilaga 4 
 
Tabell: Exempel på analysförfarande. 
 
Råtext Kondensering Kod Subtema Tema 

man kan ju se på/ jag tycker att 
jag kan se på en människa om 
hon kommer att leva i flera år 
eller om det, liksom närmar sig 
HUR SER DU DET 
Jamen man ser ju 
avtacklingen, alltså/ 
sjukdomsförloppet, en del har 
ju såna sjukdomar som man 
kan se att, att det framskrider i 
förloppet 
JA/ VAD MÄRKER DU DÅ 
Ja att det inte funkar riktigt 
med maten och det/ de blir 
tröttare och tröttare, orkar 
mindre och mindre, då tycker 
jag att man ser att det/ livet 
rinner ur dem, på nåt vis/ ja/ på 
ett naturligt sätt, egentligen, de 
har ju sjukdomar, men det är 
ju, de är ju gamla också, så att 
det liksom (klickljud med 
tungan) avtar bara (IP6) 
 
 

Man ser ju att 
den som snart 
skall dö blir 
kraftlös. 
 

Använder sin 
erfarenhet för 
att förstå hur 
nära döden är 
 

En långsam 
sista tid 
präglad av 
tecken på 
döende 
 
 

En 
naturlig 
väg mot 
döden 
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Bilaga 5 
 
Tabell: Koder, subteman och teman. 
 

Kod Subtema Tema 

Döden är väntad men sällan 
omnämnd  

En långsam sista tid  En naturlig väg mot 
döden 
 

Långsamt palliativt förlopp   
Sviktande matlust ett tidigt tecken 
på att döden närmar sig  

  

Använder sin erfarenhet för att 
förstå hur nära döden är 

  

Subtila tecken på att döden närmar 
sig 

  

   
Helhetsperspektiv som guide för 
god omvårdnad i livets slutskede 

Ett dynamiskt förhållningssätt 
till den äldre personen 

 

Döden ger den äldre personen 
identiteten åter 

  

En kärleksfull och förtrolig 
relation till de äldre personerna 

Ger omvårdnad med respekt 
för den äldre personen 

Den äldre personen 
som utgångspunkt i 
omvårdnaden 

Värnar och respekterar de äldre 
personernas värdighet och 
personliga integritet  

  

Anpassar sig efter de äldre 
personernas önskemål  

  

   
Ger omvårdnad med inlevelse och 
personligt engagemang 

Personligt engagerad i sitt 
arbete 

 

Iakttar och bemöter existentiella 
behov 

  

Påverkas personligen både 
negativt och positivt i relationer till 
döende personer 

  

Organisatoriska förutsättningar 
begränsar omvårdnaden 

Omvårdnaden påverkas av 
organisatoriska förutsättningar 
och samarbete 

Ömsesidighet och 
samarbete med 
begränsande 
förutsättningar   

Öppet och praktiskt samarbete med 
arbetskamrater som grund för 
omvårdnaden 

  

   
Får praktisk hjälp av anhöriga vid 
omvårdnad av döende 

Ömsesidiga behov mellan 
undersköterskor och närstående 

 

Stödjer anhöriga   
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Bilaga 6 
 
 
Utlåtande Forskningsetikkommitté, Ersta Sköndal Högskola, Institutionen för Vårdvetenskap. 
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Bilaga 7 
 
Samtycke 
 
Till deltagande i studien ”Livets sista tid på kommunalt särskilt boende 
en studie av undersköterskors erfarenheter” 
 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och har haft tillfälle att 
i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 
skriftliga informationen och mitt samtycke. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till: 

- Att delta i studien. 
- Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits. 

 
Jag är medveten om att deltagande är frivilligt samt att jag när som helst och utan att ange 
orsak kan avbryta mitt deltagande.  
 
 
 
_________________________                                            __________________________ 
Deltagarens underskrift                                                         Datum 
 
 
 
________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående person. 
 
 
 
_________________________                                            __________________________ 
Intervjuarens underskrift                                                       Datum 
 
 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 


